


L E T E K k E S T O
Du anglaj samideanino), dezirantaj resti nenomitaj, dona- 

cis al L. M. kvar (4 £) anglajn funtojn. Tutkore dankante 
ilian bonvolan helpon ĉi tie ni kvitancas la ricevon de la sumo, 
kiu sukcese akcelas la forigon de nia deficito.

Al esi. Redaktoro de la «Konkordo". Vere kolega konduto, 
imitinda ekzemplo estis la bonvola represo de nia artikolo 
,.Ĉu mortis aŭ dormas la konscio de la Esperantistaro?' Koran 
dankon! Ni ne forgesos por okaze rekompenci tion, kio espe- 
reble multon helpas en la kriza periodo de nia revuo.

Al est. Redaktoro de «Internationa! Language". Ni kon- 
flrmas la ricevon de viaj S.) letero kaj gazeto. La unua servas 
je nia kuraĝigo : la dua — espereble helpos bone nian aferon. 
Akceptu koran dankon por via afabla komplezo.

R. H, Hamburg. Memkompreneble vi ne ricevis la nov. kaj 
dee. numerojn, ĉar ili ne aperis. Bonvolu atenti la numerigon. 
Januaro (lla), Februaro (12a). Ciu abonanto ricevis plenan 
(dekdu numeran) jarkolekton, kies enhavtabelo estas aldonita 
al la nuna (Va jaro No 1.) numero.

W. B. Lenlngrad. La revuo ne publikas artikolojn pri 
politiko. Ni ne povas fari escepton. Vere, — ĝi ne taŭgus eĉ 

por liu gazeto.

H. S. Berlin. Viaj manuskriptoj pruvas vian talenton por 
krei kuriozan stilon, sed bedaŭrinde la enhavo eslas anemia. 
Ne la vivo, ne la intelekteco pulsas en la fraz-vejnetoj — nur 
la laŭmoda moderneco, kiu troornamante la nenion pensas, ke 
estas kreita noni majstraĵo. Vi kaj viaj amikoj eraras. Krome 
vi havas kulpon kontraŭ nia linguo, .kiun vi ne estimas tiagrade 
kiel vian nacian. Tro libere vi klarigas al vi la «elastecon" de 
Esperanto. Jes, ĝi havas elastecon, sed vi trouzante ĝin kripligas 
ĝian naturan belecon. Certe vi ne kuraĝus fari la samon en via 
nacia lingvo. La enkonduko de tiaj superfluaj gramatikaj foi moj 
forrabus la simplecon, tujan kompreneblecon, ili konfuzus kelkajn 
kaj instigus je plua kripligo aliajn, kiuj cekis fariĝi «mondfamaj 
stilistoj". Viaj artefaritaj manuskriptoj afliktis nin, sed la akom- 
pana letero servis je nia konsolo: ĝi estas komprenebla, belstila 
kaj senerara, ĉar tie vi ne celis krei «majstraĵon". Tamen via 
letero indas pli por la publiko ol la ŝvilodora stillordajo de 
viaj manuskriptoj. En simpleco estas la vera arto. Kiu parolas 
sole al la rafinita menso de kulturhomoj kaj neglektas la koron 
de la «interna” homo, tiu muelas venton. La sakoj diskrevos, 
fariĝos uragano, kiu senvestigos la kulturhomon kaj staros 
antaŭ la mondo La nuda «interna" homo. Antaŭ nelonge okazis 
lia uragano: la mondmilito. La nuda «intema" homo aspektis 
terura kaj animala. La celo de ĉiu vera arto devas esti la refor- 
■nado kaj survestado de tiu ĉi nevidebla homo por fari la ho- 
maron inda al Ja epitelo «krono de ĉiuj kreitaĵoj". Pseŭdarto 
estas tiu, kiu donante cerbuman ekzercon kreas ĉion por sensoj 
kaj neglektas la sentojn. Kulturu nian lingvon estimante ĝin kiel 
vian nacian aŭ forĵetu la plumon kaj ne nomu vin esperantisto- 
verkisto, ĉar vi indos nek je la unua, nek je la dua. Jobo.

Nordano. Viaj manuskriptoj pruvas : vi havas talenton kaj 
forgesis Esperanton. Vi miskomprenas la modernecon. Verku Ja 
samon uzante la samajn vortojn sen kripligo de la gramatikaj 
foimoj kaj ni publikos ilin. Ni sincere bedaŭrus, se via talento 
fariĝus viktimo de ine racia reformemo. Konsideru nin viaj ami- 
koj. kiuj estas adeptoj de natura evoluo, kaj por personaj gustoj 
ne riskas la unuecon. Bonvolu revizii viajn principojn kaj ni tre 
ĝojus esti je via dispono.

G. W. 1‘raha. Ni dankas vian atenton. Okaze mi profitigos 
ĝin.

D. B. Wien. Nepublikebla.

C. de Ch. Paris. Dankon por la varbado. Ankaŭ ni ne 
komprenas, sed espereble baldaŭ alvenos tiu ŝanco.

J. B. ( drdoba. Koran dankon por via noblintenca klopodo. 
Se la afero ankoraŭ ne sukcesis, tamen ni esperas, ke baldaŭ 
venos la okazo, kiam L. -V. servoprete povos esti je la dispono 
de la hispanaj gesamideanoj. — La tute simpla (70.000 h. Kr.) 
eldono. — Pri la jarabono ankoraŭ ni ne povas kvitanci, sed 
memkompreneble la ekspedon ni ne prokrastos.

Th. D. Rathsklrchen. Barnaklo estas speco de ansero, 
(barnicla) france: bernache. La illustraĵoj ne mankos, sed kelk- 
okaze ni devas forlasi ilin jen pro financa, jen pro redakta 
vidpunktoj. En tiaj numeroj ni kompensas la mankon per 
originala titolilustraĵo aŭ muziknoto.

bibliografio
Karel Capek :

R. U. R.

Rossumaj Universal Robotoj

Kolektiva dramo je enkonduka komedio kaj 3 aktoj. Laŭ la 
lll-a ĉeĥa eldono esperantigis kaj eldonis Moraviaj Esperanto 
Pioniroj. Olomouc 1926. Pĝ. IIO.

La aŭtoro de la dramo staras sur alta piedestalo de la mo- 
ralfllozofio. Komence li havas tarsan maskon por kaŝi la dolo- 
ron, laŭzantan lian koron kaj la impresojn, kiujn vekis en li la 
vivmaniero, aspiroj de la nuntempo. Sub liu farsa masko li pro- 
funde meditas pri la estonteco de la homaro kaj ne unufoje ni 
vidas brili, ĝisruliĝi sincerajn larmojn sur la groteskaj trajtoj.

La efemerecon; la luktadon por la momenta sekurileco; la 
luksomarĉon, en kiu dronas la sankteco de la laboro; la vanan 
batalon kontraŭ la monstro, kiun mem la homo kreis por la vivo; 
la malesperan helpkriadon kaj submeliĝan atendon pri miraklo; 
ĉion frapante reliefigas en tiu ĉi verko la aŭtoro. Jen satire li 
vipas, jen kortuŝe naive li miras. Jen li igas groteske danci siajn 
figurojn, jen li faras sangan tragedion kun ili.

Pesimismo kaj optimismo batalas en tiu ĉi verko: lukto por 
vivo kaj morto. Oni spirretene atentas la evoluon de la dramo 
kaj korpremite atendas la tragedian finon, la venkon de la 
Morto. Sed ne tio okazas. Venkas la optimismo kaj per lio la 
poeto forĵetas de si la maskon por montri sian veran vizaĝon: 
la homan homon. Kaj ni tutkore aplaŭdas al tiu ĉi senmaska 
homo, kiu la utopion vestis en ĉifonoj de realeco por montri al 
ni perfektan bildon pri evitinda epoko, kiam la energion de la 
degenerinta homo neniigis la lukso kaj eslas perdita eĉ la espero 
refreŝigi, respektive daŭrigi la rason mem.

La ĝuanto de la verko post Tintegado kontraŭvole konstatas, 
ke krom la dumlega amuzo li havas ankoraŭ pensojn, sentojn 
primeditindajn. Pri tre malmultaj modernaj dramoj oni povas 
aserti tion.

La eldono eslas eleganta, la stilo — korekta kaj nia gratulo 
esprimiĝas sincere, kiam ni dankas ĉi tiun pliriĉigon de nia lile- 
raturo al la Moraviaj Esperanto Pioniroj. Jobo.

J. Borel :

LEfiOLI BRETO

Kitaro eldono. (22-a—33-a miloj) 1926. Esperanto—Verlag 
Ellersiek & Borel G. m. b. H. Berlin kaj Ilresden. Pĝ. 48.

Tiu ĉi «Legolibreto", kiu estas la No 1 de la Esperanta Bib- 
lioteko lnternacia, atingis sian kvaran eldonon. Tio pruvas, ke ĝi 
taŭgas esti la unua gvidanto de komencantoj. Enhavo, stilo estas 
neriproĉebla. La prezo nur RM. 0.40. Espereble baldaŭ elĉerpiĝos.

E. A.
Hanga? Sandor : 

JEGENYEK ZUGASA

Vj versek, 1919—1926. Pammer Imre rajzaival. Masodik ki- 
adas. Budapest, 1926. Hauptmann Bela Kongvngomdai Miiinte- 
zet kiaddsa.

Novaj poemoj lhungarlingvaj) de Hangay Sandor. La volu- 
mon bele ilustris Pammer Imre. Tri elementoj distingiĝas en la 
liro de la poeto: patrujamo, amo, familia vivo. Ni rekomendas 
la libron al niai hungarlingvaj legantoj. F. A.

Henrik Alfari:

KO1DANG (MINIATYYRE).

Estona traduko de Es — e verkita miniaturaro ..Auroro". 
Ricevebla ĉe la aŭtoro: H. Seppik, Kastani 91—/, Tartu. Es- 
tonio, por 1 sv. fr. aŭ egalvaloro.

Ni gratulas al la aŭtoro por la eleganta eldono. Bedaŭre, 
ke ne scipovante la lingvon ni ne povas prijuĝi la enhavon. Espe- 
reble iam ni havos okazon aperigi specimenon el la originalo.

F. t

BELA KAJ STELA

UNU AKCIDENTO, KIA OKAZAS CIE EN LA MONDO

Originale verkita de S. Balkanano. Propra eldono. 16 pĝ. Mcn- 
debla, ĉe Stefan Zivanoviĉ, Zagreb, Peŝĉenice 4.

Noveleto. La stilo ankoraŭ nematura. Ni atendis pli per- 
fektan. Espereble tio longe ne malfruos, kaj tiam pli detale 
ni povas recenzi. kis’.
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BABABBAS
FREDERIKO KARINTHT

aj je la vesperkrepusko de 1’tria tago Li elpaŝis 
tra la mallarĝa pordego de ivolbo kaj silente 
ekiris sur 'La vojo. Amba Mila nke migre fumis 
la ruinoj. Sube, sur la fundo de elsekiĝinta 
foso Li trovis ta unuan el tiuj, kiuj antaŭ Ia 
domo de Pilatus kriadis la nomon de Barab- 

bas. Kun nigriĝinta lango li blekis al lu ruĝaj nuboj.
Li haltis antaŭ li kaj mallaŭte diris:

— Jen rni estas.
Kaj tiu suprenrigardis al Li kaj komencis ploregi.
— Rabbi 1 Rabbi 1 — li ploregis.
Kaj la Majstro milde daŭrigis :
— Ne ploru, Ekstaru kaj venu kun mi. Ĉar mi reiros 

al Jerusalemo, antaŭ la domon de Pilatus kaj petos novan 
verdikton pri mi kaj ipiri vi, kiuj elektis Bairabbason kaj al 
kiuj Bairabbas tanis ĉi tion.

Kaj la mizeruto pene leviĝis kaj kaptis Lian baskon.
— Majstro 1 — li kriis sufoke ikaj iinter larmoj, — ho, 

majstro, mi venas 1 Diru, kiel mi savu min 1 Diru, ikion mi 
faru. Diru, kion mi diru !

— Nenion, — Li diris milde, — nur tion, kion vi es- 
tus deivinta diri antaŭ tri tagoj, kiam Pilatus ekstaris sur 
la vestiblo kaj demandis vin: „Kiun mi do liberigu el ili. 
ĉu Barabbason la murdinton, aŭ la Nazaretanon? “

— Ho, mi frenezulo! — kriegis la mizerulo batante 
silan kapon per pugno, — ho, mi frenezulo, kiu kriis Barab- 
bason 1 Barabbason. kiu venigis min tien ĉi 1

— Bone, — daŭrigis milde ia Majstro, — nun venu 
dio kun mi antaŭ lia domon de Pilatus, zorgu pni nenio, 
atentu nenion, nur min kaj kiam mi signos ali vi, kriu el 
via tuta koro kaj el via tuta pulmo: „La Nazaretanon!" 
kvazaŭ vi krius : ..infan vivon !“

Kaj tiu sekvis Lin.
Kaj iH trovis dumvoje alian mizeruflon, de kiu Baroli- 

bas prenis domon, edzinon kaj infanon kaj elpikigis la Oku- 
lojn. Kaj Li silente tuŝis tian frunton kaj diris :

— Mi estas. Venu kun mi Jerusalemon kaj kiam mi 
tuŝos vin mane, kriu : ,Jla Nazaretanon!" kvazaŭ vi krius 
..mian domon! mian infanon! miajn akulojn!"

Kaj tiu ekploregis kaj sekvis Lin.
Kaj ili trovis ankoraŭ alian homtm, kies manoj kaj 

piedoj estiis ligiaj per ŝnuro kaj maŝitaj al lia kolo, kaj lin 
mem kun renversita kapo premis Barabbas en putrodoran 
marĉon, inter vermojn kaj rampaĵojn. Kaj Li aliris, inal- 
ligis liajn ŝnurojn kaj diris:

— Mi konas vin. Vi estis poeto, kiu anoncis la ekstazan 
flugon de ('animo. Venu kun mi kaj kiam ini mansignos, 
kriu: „ln Nazaretanon!" kvazaŭ vi krius: .fia liberon! la li- 
beron de l an i mo kaj penso!"

Kaj tiu kisis ilian sandalon kaj petegis nur per la oku- 
loj, ĉar lia buŝo estis ankoraŭ plena de koto.

Kaj tiel iti iris plu kaj ĉiam pfli kaj pli multaj krip- 
luloj kaj lamuloj kaj mizeraj lepruloj aliĝis al ili, kiujn 
Barabbas malfeliĉigis. Kaj ĉiu el ili aparte batis plorege 
sian bruston kaj petegis aii Li, ke Li signu, se iii devos krii: 
..la Nazaretanon!" kvazaŭ ili dirus: ..paco! poco! paco sur 
la tero !“

Kaj vespere ili alvenis Jerusalemon, antaŭ la domon de 
Dilatus

Pilatus sidis en la vestiblo kaj vespermanĝis kun Ba- 
r abbas, la murdisto. Grase kaj kun brilla vizaĝo ili sidis tie, 
trinkis pezajn vinojn lkaj manĝis karajn manĝaĵojn e) la 
fundo de oraj vazoj: ilia slkarlat-ruĝa tataro brilis mal- 
pnfksimen.

Kaj la Nazanetauio, gvidante lu homamason kiu lin 
sekvis, iris antaŭ la vestiblon kaj levinte siajn tranajlitajn 
manojn, milde Lfi ekpa roli is:

— La festo de ipasko ankoraŭ ne pasiis. Pilatus. Estas 
leĝo kaj kutimo, ke paske unu el la kondamnitoj vi devas 
liberigi, tiel, kiel la popolo deziras. La popolo deziris Ba- 
rabbason kaj man vi krucumis — sed .mi devis reveni eli 
mia morto, ĉar mi vidis ke la popolo ne sciis, kion ĝi faras. 
Ci tiu homamaso post mi, ekkonis Barabbason lkaj nun 
volas novan verdikton, — demandu ilin denove, kiel estas 
skribite en niaj leĝlliibroj.

Kaj Pilatus enpensiĝis, poste ŝuiltrotiris kaj stariĝknte 
sur la nando de 1’vestiblo, manante trarigardis la homama- 
son kaj diris:

— Do kiun mi nun liberigu, Barabbason aŭ la Nazare- 
tanon?

Kaj .tiam Li mansignis ali illi.
Kaj tinan ekestis muĝo kaj kvazaŭ fulmotondro sone- 

ĝis la homamaso. Kaj la homamaso kriis: ..Barabbason!"
Kaj terurite ili rigardis unu la alian, ĉar aparte ĉiu el 

el ili kriis: .fia Nazaretanon!"
Kaj la Majstro paliĝis .kaj sin turninte trarigardis ilin. 

Kaj aparte ii rekonis la vizaĝon de ĉiu, sed el ĉi tiuj multaj 
vizaĝoj fariĝis unu soda vizaĝo en la vespera krepusko, gi- 
ganta kapo, kriu stulte kaj malice kaj impertinente rikanis 
en lian vizaĝon, ĝiaj sangaj olkuloj palpebrumis kaj el ĝia 
buŝo fluetis fetora sliko kaj el la gorĝo ĝi blekegis raŭlke: 
,,Barabbas!" kvazaŭ ĝi stertorus: ,.morto ! morto 1 morto!"

Kaj Pilatus emllxarase mallevis siajn cikutojn kaj diris 
al Lfi: „Vi vidas ... 1"

Kaj Li ekbalancis la kapon kaj silente ascendinte la 
ŝtuparon, etendis la manojn al la ekzekutisto, ke lii ligu ilin.

El la hungara : Karlo Bodo.
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okdek aŭ cent jaroj 
Vere, la plimulto de

eslis Ire 
la bien- 
ne volis

avoj mi okaze trovis interesajn detalojn de la 
liu ĉi strangulo, neniam konanta dum la vivo 
mizeron kaj profunde-tragedie tinanta siajn 

konsistis el Ja edzino, tri filinoj kaj unu filo. La

jn nia distrikto antaŭ 
multaj nobelbienoj, 
havantoj estis homoj ne riĉaj, tamen, ili 
cedi al siaj riĉaj najbaroj almenaŭ en ekstera pom- 
peco kaj brilo de la vivo. Tial ili, kvazaŭ konku- 
rante, konstruis domojn aranĝis luksajn ĝarde- 

nojn kun oranĝerioj, grandajn lagojn kun insuletoj, grotojn kaj 
ceterajn elpensaĵojn similajn, kiuj postulis de ili neniajn elspez- 
ojn, ĉar ĉiuj laboroj je ili estis plenumataj de iliaj senpagaj 
kaj diligentaj laboristo- servutuloj.

Preskaŭ nenio konserviĝis ĝis nun el la konstruajoj, — la 
ĉioruiniga tempo metis sur ilin sian senindulgan manon. Nur 
ruinoj, masonitaj triumfarkoj, grandegaj artefaritaj lagoj kun 
ruinigintoj grotoj sur iliaj bordoj kaj grandegaj disbatitaj 
statuoj de dioj, meze de grenkampoj, inspiras nun al preterirantoj 
malgajajn pensojn pri vanteco kaj efemereco de ĉio tera, homa.

Niaj nobeloj vintre loĝis en la ĉefurbo, kie ili havis ŝtatofi- 
cojn, kaj nur la somerojn ili pasigis en la kamparo. Ciujare, 
kune kun printempa reviviĝo de la naturo, reviviĝis ankaŭ la 
nobeldomoj. El iliaj grandaj fenestroj aŭdiĝis gaja muziko kaj 
kantado, en oinbroriĉaj ĝardenoj flustris luksaj fontanoj, brilis 
en la suno belegaj florbedoj kaj lra Ia lagoj glitis blankvelaj 
boatetoj kun graciaj figuroj de gejunuloj. La posedintoj de tiuj 
ĉi belaĵoj interesigis nek je termastrumado, nek je artoj, — ili 
preferis vivi senlabore-senzorge meze de senĉesaj festenoj kaj 
ĉiuj eblaj plezuroj kaj ĝuoj, je kiuj ili estis tre elpensemaj.

La plej riĉa kaj plej gastama el ili eslis sendube grafo 
Curbaŝkov. Liaj luksegaj tagmanĝoj, baloj kaj bonega orkestro 

de blovinstrumentoj estis famaj malproksime posi la limoj de 
la gubernio. Lia grandega domo, simila al palaco, estis ĉiam 
plena de gastoj, soifantaj plezurojn.

Foliumante unufoje antikvajn manuskriptojn en la arĥivo, 
heredita de la 
familivivo de 
malĝojojn kaj 
lagojn.

La familio
lasta, havinta ne ordinaran fizikan forton, estis simila je siaj 
inklinoj kaj kutimoj nek al la gepatroj, nek al la fratinoj. 
Ankoraŭ estante junulo, li elmontris multajn strangaĵojn, kiui 
neniel povis akordi kun la kutimoj kaj moroj de la familio ; li 
evitis la bruan vivon de la domo, la tedemajn gastojn kaj la 
servojn de la multenombra flatema servantaro. Lia plej amata 
plezuro estis vagado malproksime de la domo lra arbaroj kaj 
kampoj, aŭ legado, al kiu li sin fordonis, izoliĝinte en ia 
ĉambro malproksima de la kutima tumulto. Nur malofte kaj por 
ne longe — por liveri al la gepatroj kelkan plezuron — li aperis 
kelkfoje inter la bruanta gejunularo, ĉiam gastanta en ilia 
domo. La gepatroj Ire amis la solan filon kaj senpune pardonis 
al li liajn strangaĵojn, kiuj tamen ne malhelpis al li esti tre 

bonedukita kaj afabla junulo.
Li lernis bonege kaj, fininte gimnazian kurson kun ora 

medalo, sukcese daŭrigis studi en la medicina fakultato, espe- 
rante fariĝi kuracisto, sin dediĉi al neprofitema, bonfara 
agad i inter la malklera kaj senrajta vitaĝanaro, kiu eslis lule 

senhelpa en tiu ĉi rilato.
Dume la fratinojn edzinigis riĉaj nobeloj kaj la gepatroj 

lualĵuniĝintaj vivis jam pli modeste. Kiam la juna grafo Cur- 
baŝkov revenis hejmen, fininte la universitatan kurson kaj 
ricevinta doktoran titolon, jam nek la domo, nek ĝiaj pose- 
dantoj eslis plu rekoneblaj. En la domo jam plu ne aŭdiĝis 
gaja muziko, ne bruis gastanta gejunularo kaj la gemastroj 
senelire sidis en siaj ĉambroj, alforĝitaj de malsanoj al siaj 
apogseĝoj. La patrino baldaŭ mortis kaj la orfiĝinta grafo 
maljuna alligiĝis al la instruita filo. La maljunulo tre timis la 
morton kaj la postmortan sorton kaj tio ĉi estis liaj plej 
ŝatataj temoj de senfinaj konversacioj kun la doktoro-filo, kiu 
ĉiam scipovis, kun speciala lerteco, dispeli kies ajn kiajn ajn 
limojn.

Ankoraŭ estante studcsdo, hi juna grafo ekamis en la ĉef- 
urbo iun knabinon, kun kiu li nun ofte korespondis kaj ren 
konliĝis. Dum unu el tiaj forestoj li subile ricevis sciigon pri 
la neatendita morto de la maljunulo. Forlasinte ĉiujn aferojn, 
li rapide revenis hejmen. kie la mortinto kuŝis jam Ia trian 
lagon, tule preparita per la zorgemaj manoj de la kunvenintaj 
filinoj por enterigo.

La morto ŝajnis al la doktoro enigmoplena kaj suspek

foje eldiritajn de la maljuna 
precipe pro ŝajna morto, nomata 

kiu, ŝajne, tule

linda. Memorante ne unu 
patro limojn pro morto, kaj 
letargio, la filo atente esploris la kadavron, 
ne havis eĉ etajn signojn de bruletanta vivo, kaj plene trankvi- 
liĝis. La mortinto estis enterigita proksime al la domo en la 
familia kripto kun decaj honoroj, post kio la juna grafo revenis 
en la urbon al siaj interrompitaj klopodoj por la projektita 
edzigo.

Dum lia forveturo inter la servantaro de la domo disvas- 
tigis terura famo, ke ia maljuna grafo eslis interigita viva. 
De kie gi venis, oni precize ne sciis, tamen gi ĉiam kreskis 
kaj baldaŭ iris post la limojn de la bieno. Oni certigis, ke la 
ĝardenisto, poste ankaŭ kelkaj aliaj servantoj, dum longa 
tempo aŭdis malklare teruran krion de la enterigito, venantan 
el la tombo. Sed, ĉar neniu rajtis malsupreniĝi en la Kriplon, 
kies ŝlosilo estis ie kaŝita de la forveturinta grafo, la afero 
iom post iom silentiĝis.

La juna grafo revenis hejme» nur du monatojn post la 
enterigo de la patro. Kune kun li venis lia edzino, rimarkinde 
tiela kaj gracia estajo, kies beleco kaj afableco neordinare 
harmoniis kun ŝia infane ĉasta kaj anĝele bona animo. Laŭ 
sia aspekto ŝi estis rekta kontrasto de la edzo, ĉar ŝi eslis 
malatkreska, maldiketa virineto, kio tamen ne malhelpis al 
ŝi esti plej fervora helpantino de li dum liaj ĉiutagaj okupoj 
je malsanuloj. Estis kortuŝe rigardi ŝin, de mateno ĝis malfrua 
vespero, flegintan malsanulojn, kiuj ĉiutage de ĉiuj Hankoj 
venis al la domo sinjora. Sen ia abonema aŭ malŝato ŝi lavis 
per siaj delikataj neĝblankaj kaj infane maldiketaj inanoj 
malpurajn vundojn pusajn kaj bandaĝis ilin per puraj tolban- 
daĝoj, provizis multajn malriĉajn suferantojn je vivrimedoj 
kaj akompanis siajn bonfarojn per mildaj saniganlaj konsol 
vortoj. Pro tio ĉi ĉiuj adoris la junan sinjorinon, nomis ŝin 
anĝelo-gardanto de mizeruloj.

De siaj servistinoj, ankaŭ de malsanuloj, ŝi aŭdis kelkfoje 
pri la sonoj, aŭdiloj el la tombo de la bopatro. Komence 
ŝi ne atentis tiun ĉi Babiladon, opiniante ĝin malklera frukto 

de superstiĉo, sed, kiam ĝi komencis tedi ŝin, ŝi petis la edzon 
malsupreniĝi en la kripton, malkovri la ĉerkon kaj per unu 
fojo ĉesigi la famon malsaĝan.

Kia terura vidajo sin prezentis al la okuloj de la junaj 
geedzoj kaj de la multenombraj scivoluloj, kiam oni formetis 
la kovrilon de la ĉerko. La mortinto kuŝis tie kuntiriĝinte kaj 
turniginte flanken kun mieno kripligita pro malespero, kiu 
engravuriĝis sur lia vizago. Lia mortvesto estis tute ŝirita, kaj 
ĉifita, la vizaĝo kaj la manoj havis klarajn signojn de daŭra 
kaj obstina balalo por liberiĝi de la malaminda, antaŭtempa 
kuŝejo. La manoj kaj, precipe, la fingroj, krom tio, estis 
ĉirkaŭinorditaj. Laŭ supozo de la doktoro-filo la maljunulo 
vivis en la ĉerko post sia vekiĝo de letargio almenaŭ dek 
horojn kaj lia vera morto, tiom suferiga kaj terura, kiom 
ankaŭ malrapida, sekvis pro sufokigo kaj malsato.

Estas superflue paroli pri tio, kian impreson faris tiu ĉi 
surprizo ne sole je la scivoluloj apudeslinlaj. sed ankaŭ je la 
juna paro. La juna virino por longa tempo perdis la dormoka- 
pablon kaj ŝia edzo por longe fariĝis neparolema kaj premegita 
de la malĝojo.

Sed oni parolas vere, ke la tempo estas la plej bona kura- 
cisto de ĉiuj malagrablaĵoj kaj malĝojoj: pasis kelkaj tagoj kaj 
la okazintajo jam perdis sian akrecon en iliaj okuloj kaj post 
du-tri monatoj gi estis jam preskaŭ tute forgesita de ili. Tamen 
la juna virino pelis la edzon, ko li solene promesu al ŝi, ke li ne 
enterigos ŝian kadavron post ŝin morto almenaŭ dum unu se- 
majno, t.-e. ne pli frue, ol kiam aperos klaraj kaj sendubaj sig- 
noj de putrado sur la kadavro. La saman ŝi promesis fari okaze 
de lia morto, ke la eraro terura ne povu ripetiĝi en lu familio.

La feliĉo de la junaj geedzoj ne estis tro longedaŭra. Dum 
bela junia mateno — guste post unu jaro post la edziĝo — la 
grafo Irovis en la lito la edzinon mortinta, aŭ kiel li kredis, 

dormanta letargie. La grafo tuj ĉesigis sian kutiman 
okupadon por malsanuloj kaj lute san fordonis al la 
zorgoj pri la dormantino. Sciante el rakontoj pri lelar- 
giuloj, ke ili dum sia ŝajna morto ĉion aŭdas kaj komprenas, 

sed nur ne povas respondi aŭ elmontri ian signon de siu vivo 
ankoraŭ nerimarkeble daŭranta, ankaŭ, ke ili sentas tutan leru- 
ron esti enterigitaj en tia stato, li malpermesis al iu ajn eniradi 
en la ĉambron. Ne forlasante sian amatinon, li dum tuta tago 
jen karesis ŝin delikate, jen amuzis per parolado kortuŝa aŭ
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per muziko, kiun ŝi tre salis, jen, fine, distris .ŝin per allogaj 

perspektivoj, aperontaj post Sia revekigo.
Kvankam li parolis al neniu pri la okazintaĵo, tamen la akra 

sento de servutularo tuj konkludis el la neatendite ŝanĝiĝinta viv- 
maniero de la gesinjoroj, ke okazis io tre grava, neordinara en 
la familio. Tiel pasis kelkaj tagoj. La servantaro, ne informita 
ĝuste, faris sennombrajn supozojn fidindajn, tamen troajn pro 
sia fantaziemo. Oni parolis komence, ke la geedzoj malpaciĝis 
pro io kaj la grafo mortvundis la junan grafition dum incitiĝo 
kaj, dezirante kaŝi sian krimon, nun peneme kuracis la vundon, 
pra kio li neniun enlasas en la ĉambron. Poste aperis novaj 
variantoj,— ja kion ne povas elpensi senokupa fantazio de sci- 
volemaj malkleruloj!— oni parolis, ke la sinjorino mortis kaj 
la grafo freneziĝis kaj ne volas disigi de la mortintino. Kaj tiu 
ĉi onidiro ŝajnis tre kredinda, ĉar kelkaj el la ĉambroservantoj, 
sekrete alproksimiginta j iafoje al la ĉambro, persiste certigis, 
ke ili klare sentis kadsivroodoron. irintan el la ĉambro mistera 
kaj propraorele aŭdis frenezajn parolojn de la sinjoro.

Ankoraŭ pasis du tagoj. La grafo tute ne forlasis la 
ĉambron kaj nur dum noktoj iradis senbrue, nerimarkeble en 
la manĝoĉambron por preni ian pecon da pano kaj kruĉon da 
akvo. Dume montrigis sendubaj signoj pri morto de la virino: 
la vakse-pala vizago perdis sian agrablan aspekton kaj akceptis 
limi karakterizan nuancon kun akriginta nazo kaj eniginlaj 
okuloj, kiu estas tiom propra de korpo senviva ; cl la nazotruoj 
kaj el la buŝo elfluetis sangpusaĵo kaj netolerebla kadavrofloro 
plenigis la ĉambron.

Sed la grafo kvazaŭ nenion rimarkis cl tio ĉi. Li estis, kiel 
antaŭe, ĝoja kaj afabla al la edzino, kiun li neniam ĉesis amuzi 
kaj karesi. Kiam jam duono de la servistaro terurigita forkuris 
el la domo timiga, unufoje matene venis en la domon kaj 
ekfrapis je la pordo de la ĉiam ankoraŭ ŝlosata ĉambro la ad- 
ministranto de la bieno. Komence la grafo estis surprizita kaj 
koleriginta, ke oni kuraĝas tiel arogante maltrankviligi la dor- 
mantinon. sed, kiam li sciiĝis, ke tiu ĉi neĝustatempa vizitanto 
estas la administranto — maljunulo, kiu plenumis la oficon 
ankoraŭ dum la vivo de lia patro, li trankviligis kaj enlasis lin 
en la ĉambron.

— Mia sinjoro 1 — li komencis, genufleksinte antaŭ la 
grafo. — Kion vi faras?... Timu Dion!... Oni ja delonge scias 
vian sekreton kaj la plimulto de via servantaro jam forkuris el 
la domo pro teruro ... Por kio vi, via grafa mosto, turmentas 
ankoraŭ ŝian angelsimilan animon?... Tie ĉi jam ne estas plu 
loko konvena por ŝi... Venigu plej baldaŭ pastron, ŝi ja 
mortis...

La grafo pacience aŭskultis la maljunulon, jen sulkante la 
frunton, jen jese balancante per la kapo, sed ĉe la lastaj vortoj 
li ekridis laŭte, tremigante la kuraĝan administranton:

— Cu ŝi mortis ? .. . Vi kuraĝas konsili al mi enterigi ŝin 
viva ... kiel vi enterigis jam mian patron ?.,. Ha-ha-ha l... 
Ne, vi ne sukcesos atingi tion ĉi! Cu vi aŭdas, malsaga mai- 
junulaĉo : mi ne faros tion, mi ne faros__  Ŝi ne mortis, ŝi

dormas letargie, ĉion aŭdante kaj komprenante!
La majunulo, kiu tutan sian vivon pasigis meze de nobeloj 

kaj delonge alkutimigis al iliaj kontraŭdiroj kaj strangaĵoj, 
neniom konfuzigis pro la vortoj de la sinjoro kaj, levigante de 
la planko, ĝentile, tamen persiste, respondis :

— Mi kredas, via grafa mosto, ke ŝi non aŭdas, ĉar ŝia 
senpeka animeto nun sopiras apud sia korpo senviva kaj ne 
enterigita... sed vi farus bone, se vi sekvus mian malsaĝan 

konsilon : ordonu, via grafa moslo, mi petas, ke oni prenu Ŝin 
el la lito kaj laŭ kristana kutimo morlvestigu ŝin kaj elportu el 
la ĉambro ... Cu vi, sinjoro, ne rimarkas tiun ĉi premegantan 

kadavrodoron? ...

Mi ne 'scias, ĉu tuj la grafo obeis al la konsilo de la mal- 
junulo, ĉar pri tio oni nenion parolas en la manuskriptoj tro- 
vitaj, sed oni certigus, ke baldaŭ post lio la kadavro eslis 
metita en metalan ĉerkon kaj elportita el la dormoĉambro en 
la salonon. La ĉerko havis en la kovrilo, ĝuste super la vizago 
de la mortintino, facile formoveblan tirtabulelon, arangitan 
speciale por ke oni povu tuj enlasi en la ĉerkon strion da 
freŝa aero. tuj kiam tio estos necesa, t. e. kiam la grafo ri- 
markos ŝian vekiĝon. Krom tio al Ia ĉerko estis alfaritaj te- 
niloj, per kiuj la grafo, fortulo, povis transporti ĝin de unu 
loko al la alia, laŭ sia plaĉo kaj bezono.

Malgajan aspekton havis la grafa domo. Forlasita de ĉiuj 
servantoj, kiuj antaŭe loĝis en ĝi kaj en ĝiaj ĉirkaŭaĵoj, gi 
eslis de neniu prizorgata, de neniu gardata kaj de ĉiuj pre-: 
terirantoj evitata, el kiuj neniu kuragis alproksimiĝi al ĝi dum 
vespero aŭ nokto. Dum tiaj horoj la animo de la mortintino 
malgaje vagadis en blanka mantelo lra aleoj de la ĝardeno 
ĝemante, kaj timigante okazan renkontiton kaj el la ĉiam mal- 
fermilaj fenestroj de la domo aŭdiĝis frenezaj kantoj de 
la grafo, amuzanta la edzinon ..dormantan**, kiujn supersonis 
laŭta ĝembojado de malsataj gardohundoj.

Sed ĉiam la samaj amuzaĵoj kaj malseka ĉambraero, fine, 
videble, tedis la dorminlinon, ĉar foje, tagmeze, oni ekvidis 
kun teruro, ke la grafo aperis en la ĝardeno kun sia tiom 
stranga porlajo. Pro daŭra sendormeco kaj malsato li mal- 
grasiĝis, liuj haroj, delonge ne kombitaj, estis hirtaj kaj la 
vestaĵo negliĝa, neordita. En tia aspekto, neniam disigante de 
sia portajo, li baldaŭ forlasis ankaŭ la gardenon kaj aperis 
en proksimaj kampoj kaj arbaretoj. Laciginte pro longa portado 
de la ŝarĝo, li de tempo al tempo facile metadis teren la 
ĉerkon kaj, genuinte antaŭ gi, flustris al gi ion afable, amplene.

Iafoje, rimarkinte iun, laborintan en la kampo, afi preter- 
veturinton, li rapidege kuris al tiu kun la ĉerko en la brakoj. 
Sed malofte li sukcesis atingi iun el ili: ĉiu, ankoraŭ de ntal- 
proksime ekvidinte la grafon, forkuris kien li povis kun laŭta 
kriado. Nur malofte li renkontis tiamaniere ian kuraĝulon, 
aŭ maljunulon, ne povintan forkuri, kun kiu la grafo ĝojigita 
tuj komencis viglan konversacion, ĉiam samenhavan:

— Cu vi ankaŭ ne kredas ? ... Ne, ŝi ne mortis, ŝi dormas 
trankvile. Cu vi volas, mi tuj formetos la tirtabulelon kaj vi 
vidos la ĝustecon de miaj vortoj... Ĝustokaze: mi ja mem jam 
delonge ne rigardis ŝin... Rigardu, kia ruĝvanga, freŝa kaj 
gaja estas ŝia vizaĝeto ! ... Cu vi' kredas : mi iafoje klare aŭdas, 
kiel ŝi ekspiras plenbruste. .. kaj antaŭ du tagoj, kiam mi 
rakontis al ŝi, por amuzi ŝin, ion korluŝe-inleresan el niaj unuaj 
renkontiĝoj, ŝi, mia kolombineto, eĉ ekridetis. ..

Fine la fajno pri la grafo kaj lia ..dormanta" edzino atingis 
la urbon kaj dum iu frua somera mateno al la senhoma domo 
alveturis du kaleŝoj, en kiuj sidis la distrikta nobelestro, poli- 
cestro kaj doktoro, lli forveturigis la grafon en la urbon kaj la 
ĉerkon metis en la familian kripton. Disigite de sia kara portajo, 
la grafo baldaŭ mortis en malsanulejo.

La domo de neniu gardata estis baldaŭ disrabita kaj kiam 
venis la fratinoj de la grafo, kiuj tre malfrue sciigis pri ĉio 
okazinta, ili trovis en ĝi jam preskaŭ nenion, krom la muroj.
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uper la verda bordo de luma kaj vasta golfo, — 
malfermila al la senfino kiel okulo, per kiu la 
seka tero rigardas la maran bluecon, — nigras 
neniam fmit» turo, ia giganta labirinto el ligno 
kaj fero, plena de kriego kaj bruego, kie tage 
kaj nokte marŝegas aro da nigraj homo-punkloj. 

Iun matenon, unu el ili malsupreniris kaj 
sidiĝis sur la sablo, turninte la vizagon al la vasta maro. Kaj 
ĝi estis trankvila kaj brilanta. La cido estis helblua kaj ride- 
tema. La printempa suno brilis feste. La bordoj estis ornamitaj 
per verdaĵoj kaj floroj. El la senfino estis alportata la reno- 
viganla kaj parfumita odoro de Enova printempo.

La homo ekrigardis kaj ekpensis. Kaj iom post iom Jia 
malhela kaj fulmotondra animo heliĝis kaj vigliĝis ira la oku- 
loj, plenigitaj de Eblu-verda senfino.

Ondo plaŭdis trankvile al iliaj piedoj kaj per dolĉa mur- 
muro sin retiris malantaŭen, lin makulinta per miloj da gutoj; 
denove proksimiĝis, denove sin retiris. Kaj malgranda ĝia guto 
ekparolis per stranga, belsona lingvo.

Jen kion parolis ia malgranda mar-guto.

Gi diris:
— Mi eslas via fratineto. Vi ne konas min, kara mia, sed 

ini konas vin, — vi estas mia bela frato. Aŭskultu! Naski- 
ĝinta mi estas malproksime, ie en la mallumaj kaj mnbarmetaj
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malsupra joj de I' Balkano, en la terajo kaj en la ŝtonegoj, 
kie nenio estas videbla, nek aŭdebla. Subite foje trapenetris tien 
sunradio! Kun ĝi ni i ludis, ornamis min per la sep koloroj 
de fĉielarko por plaĉi al ĝi, por allogi ĝin, mi ĝin renkontis 
malene kaj forsendis ĝin vespere, kiel amantino sian amnntiŝli. 
(li parolis al mi pri iu alia mondo de lumo kaj senfino, kie ĉio 
estas kefa ikoj libena, pri la suno, sia patro, pri la floroj, pri la 
senfineco. Io nova komencis min eksciti ... Mi juris al ĝi eter- 
nan amon, mi juris forkuri el mia malliberejo, vidi tiun mirin- 
dnn mondon, pri kiu parolis ĝi, mia delikata kaj pura radio. 
Vasteco! Libereco! Iutage mi aŭdis miajn fratinojn salti mai* 
supren, el unu krevinta ŝtonego liberiĝinta el siaj malliberejoj. 
Sensaĝiglla pro ĝojo mi jetis min kun ili sur la maldikan fluida- 
jon. Post mi ĵetiĝis aliaj fratinoj-guitoj, ĉiuj soifantaj liberecon, 
gajaj, ke ili ekvivas alian, novan vivon. Sed ne por longe estis 
nia ĝojo, ke ni forkuris el fa mallumoj. ..

Tie ĉi ondo plaŭdis kaj ĉesigis la dolĉan voĉon de 1’gulo. 
La homo diris al ŝi: — Vere, eble ĝi estas mia fratino.

Kaj lra lia kapo ekviciĝis la plej malproksimaj, la plej ka- 
raj memoroj de la infaneco, la unuaj revoj de 1’animo, la unuaj 
paŝoj en la nekonata vivo, la unuaj ĝojoj, la unuaj kuradoj -kun 
lu samkvarlalaj kamaradetoj tra ila gepatraj kampoj, kiuj tiam 
sajnis al ili senfinaj kaj trompadis ilin per sia malproksimeco. 
Cio ĉi lio similis In diron de la -malgranda guto.

Sed jen ĝi estas, ĝi denove ekparolis
ĥi diris:

Ne por longe estis nia ĝojo, ke ni eslas liberaj. Malsupre 
en la valo, ni devis Imiti en la -koto kaj sur la herboj, premitaj 
por velki, sufokitaj... Ne eslis plu kanto. Nin malgajigis ankaŭ 
la gaja voĉo de -la pti malgrandaj fratinoj, -kiuj venis el supre 
a) ni... La malfeliĉaj, ili ne sciis, kio ilin atendas! Kaj, ŝajne 
por ankoraŭ pli turmenti nin. la malagrablaj ranoj kvakis ŝer- 
ccmc de ĉiuj flankoj... Se ni ekmovigis helpataj de la anlaŭ- 
vespera venteto, se ni ekprovis liberiĝi de fpremego — jen la her- 
boj metadis siajn pezajn foliojn sur nin kaj mallaŭte paroletis 
guvernisto:

..Trankviliĝu! Toleru! La vivo estas pacienco: Kien vi volas 
iri? Rigardu nin, vidu. kiel vivas ni ĉiuj en unu loko. Faru 
ankaŭ vi tiele, trankviliĝu, toleru, alimaniere ne povas esli, etaj 
kaj malsaĝaj margutoj... ..Ha, ili ne komprenis, ke ni ne
estas herboj, ke en ni eslas emo eterne batali, vivi. kaj ne vi- 
veli! Fine, iun tagon, lu pli maltrankvilaj, lu pli malkvietaj, ni 
decidis forkuri, trapuŝi perforte la densaĵon, kiu baris al ni la 
vojon kaj nin jeti malsupren, kien ajn. nur ne en tiuj sufokan- 
taj om bro! okoj...

Tie ĉi alia ondo ŝprucis kaj interrompis la malgajan voĉon 
de f malgrunda guto.

La homo diris al si: — Vere, eble ĝi eslas mia fratino. — 
Kaj li rememoris la unuajn ektuŝojn kun la kruda efektiveco 
en la vilaĝo, kie ĉio dormis en mallumo kaj malklero, kie la 
pastroj-ranoj dormigadis tiam, kiel ankaŭ nun, per sia kva- 
kado... Li rememoris pri sia patro, kiu volis 'lin dungigi por 
dek jaroj kiel paŝtistelou kaj kiel iun tagon kun du samaĝuloj 
li decidis forkuri la proksiman urbeton por lerni legadon, 
metion, por serĉi la nutraĵon aŭ morti pro malsato, sed ne 
sklavi en la vilaĝo ...

Cio ĉi tio similis la diraĵon de fmalgranda guto.
S<>d jen denove ekparolis ĝi.
Ĝi di-ris :

— Kaj tiel ni decidis forkuri el la ombrolokoj, kaj ni for- 
kuris! Malsupre ni atingis aliajn fratinojn forkurinlajn kiei 
ni. en malgranda torento, ni direktiĝis kun kantoj kaj rido 
tra la kurbvoje intermonto... Multajn barilojn ni devis 
trapasi, ŝtonojn, arbojn, murojn... Se ni ne povis ilin rui- 
nigi. ni superŝutiĝis kaj transsaltis, se ankaŭ tio ne ebligis, 
ĉirkaŭiris ilin... Ni eliris en la valon. Tie vilaĝoj kaj urboj 
nin malpurigis per siaj malpuraĵoj — kaj ni ekbedaŭris pri nia 
antaŭa pureco, supre, en la montaro. Malfacila lempo ekregis 
por ni ! Sed iun tagon antaŭ ni ekbrilis io luma. vasta, sen- 
fina. kaj — ni ekcelis plue.

Tie ĉi nova ondo ŝprucis kaj interrompis la senbruan 
voĉon de Enmigra nda guto.

La liomo diris al si : — Vere. eble ĝi eslas mia fratino. — 
Kaj li rememoris pri la forkuro el la vilaĝo, pri siaj longjaraj 
vagadoj de urbo al urbo, pri la fremdaj pordoj, pri la malfa- 
< ile gajnata pano. pri la malestimoj kaj insultoj, al kiuj li 
eslis submetata. Li rememoris, ke iam, ankaŭ li. la malgranda 
guto, reiris malantaŭen por rememori la gepatran tegmenton, 
kvazaŭ li revenus tiam ... Sed kion li estus faronta tie? Tie 
ĉi en Ja urboj, li suferis, sed laboris, lia saĝo malfermiĝis. lia 
spirito fortiĝis en la balaloj de 1' vivo. Li plu ne estis la naiva 

vilaĝano, seri laboristo, kiu pensadis kaj komprcnadis. la 
malklaro celo, ia malproksima antaŭdifinu komencis jam 
malkovriĝi antaŭ lia penso, cele vasta, reviga, kiel la maro 
antaŭ ki vido de rmaJesperinta malgranda guto.

Sed jen, ĝi denove ekparolis :
Ĉi diris :

— Komence la maro min ektimigis : eklimigis min ĝia 
vasteco kaj senfundeco ! Sajnis al mi, ke tie mi malaperos kaj 
pereos. Timigis min la ventego, kiu ploregis kaj nin ekscitis, 
sed Jialdaŭ mi kutimiĝis. Ni ĉiuj kutimiĝis. La vasteco, la 
pura kaj freŝa aero, la sunradioj baldaŭ min renaskis, kaj 
nun jam ini eslas denove tiel pura, kiel mi eslis iam... Kaj 
neniam plu mi ekpensus reveni.. . Mia vivo plu ne estas en 
la estinteco, sed en la estonteco: ne estas en la terajo, sed en 
la oceano. Tie ĉi mi plu ne eslas la malforta guto, kiun povas 
ĉiu folio kaj ŝtonclo haltigi kaj deflankigi de ĝia vojo, — tie 
ĉi nii estas forlo, kaj forto timiga, ĉar mi eslas kun milionoj, 
milionoj da kamaradinoj-fralinoj. Multajn ŝtonegojn ni 
jani ruinigis, kiuj malhelpas al ni ankoraŭ, ankaŭ tiujn ni 
ruinigos! Nia frapo estas pli forta, ol la granito de Enature 
kaj la fero de 1'horno. Se ni ekvolus, ni povus jeli nin en la 
kvin kontinentojn, superŝuti la Iutan terglobon. Ho, ni estas 
grandega forto, ni estas la nevenkebla forlo de foceano !.. .

Tie ĉi nova ondo ŝprucis kaj interrompis la entuziasman 
voĉon de fmalgranda guto.

La homo diris al si: Jes, vere, ĝi estas mia fratino. -
Kaj li rememoris, ke la unuan fojon li ektimis la grandan 
komercan urbon, kien li estis veninta, kiel seruristo kaj iom 
post iom li kutimiĝis. Hodiaŭ li estas jam dudek-kvin-jara, 
forta kaj majstro de sia metio. Ankaŭ li estas jam forto. Tie 
ĉi li ne eslas sola, multaj estas, kiuj enpensiĝas en sian situ- 
acion, la frapojn de la komuna malamiko renkontas iliaj 
komunaj pensoj: ĉiuj ili estas forlo, — kaj kiam li kunpu- 
ŝiĝos iun tagon kun la vivo, tiu ĉi forlo lin faligos por lin 
renaski. Tiu ĉi forto de fkunigila laboristaro eslas ankaŭ 
ventego, kiel tiu de la fratinoj de fmalgranda guto.

Sed jen ĝi denove elparolis.
Ĝi diris :
— Unufoje en la jaro, kiam la ĉieloj estais klarbluaj kaj 

ridemaj, kiam la printempa suno brilas ĝentile, kiam la bordoj 
estas ornamitaj per verdaĵo kaj floroj, kiam tra la vasteco 
portiĝas la renoviganta odoro de I’ printempo, ni festas la 
tagon de nia amikeco kaj forto : en tiu tago ni rememoras la 
estintecon kaj ekrigardas pli profunde la estontecon. Hodiaŭ 
estas liu ĉi tago, frato mia !

La homo resenliĝis. Post li, sur la nigraj skeletoj de la 
giganta konstruajo estis senbrue kaj surde. La formikaro da 
laboristoj rampis al la urbo. Ekiris ankaŭ li. Ektondris ma- 
jesta, solena kanio. Kaj ĉiun momenton hi festantoj fariĝis 
ĉiam pli mulle kaj pli multe, plenigis la vojon, la grandan 
urbon, la ĉirkaŭajn kampojn, la grandan vastecon, ia Iutan 
teron ...

Ili estis inulbiomliraj. kiel la mar-gutoj, kaj llia kanto 
eslis fortoplena, kiel la kanio de foceano.

El la bulgara : Iv. H. Krestanoff.
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LASTA IASTAACO
LAU POIA KANTO : JIRIJ HOLTTKEVTĈ

Mi venis al gepatroj kun tre humila pet’: 
Permesu enamiĝi al bela knabinet'!
Sed tuj ekriis patro : Senfrukta via pen’, 
Nenion kontraŭleĝan aprobos mia ben.

Urbestron mi aliris : Permesu, ho sinjor', 
Ke amu mi knabinon el mia tuta kor'! 
Mi tion malpermesas, ĉar malaperos bar’, 
Nur kiam nin kunigos la [nistro ĉe attar’.

pastro kaj ekesperis jam : 
ami, ĉu peko estas ani' f 
/tartro : Malĉasta ŝajnas vi.

Mi iris do al 
Cu oni rajtas 
Sed ekkoleris
Ordonon sesan gardu de la plej sankta III1!

Do venis mi al Dio : Ho ĉiopova Fori’ 
Cu rajtas mi knabinon ekami ĝis la niort ? 
Kaj Dio ekridetis kaj jenon aŭdis mi: 
Nature. ĉar knabinon mi kreis ja por vi!
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EL LA (IKLO "KŝLO HAJ KOLOMBO"
KOLOMAVO DE KALOCSAY

D E M ANDO

I

Cu volus vi l’ Estinton dronigi en forgeso 
Nun, kiam estas via animo jam ruino 
Kaj klini vian kapon konfide al la sino 
l)e ĉasta ama revo, por milda ekkareso ?

Ho, ĉu ne, bone estus, se sankta ama sento 
Per sorĉbalzama fingro reportus al vi sanon, 
Se ĝi el temp’ feliĉa resorĉus la infanon 
Naive revadantan, sen kulpo kaj sen pento ?

Kaj sankta estus ĉio: rubando kaj har-ĉeno, 
Kian al hostiujo la id-timanto pia,
Ci sankta estus, sankta, ĉar amo arda. dia. 
Kaj ke ĝi por S i batas — sanktigus tiun koron.

Kaj sankta estus ĉio: rubando kaj har-ĉeno, 
Kiujn per
Kaj bone
Gracia ŝia

bonodoro la kara 
estus: ŝtele rigardi, 
ombro vespere tra

korp' saturas, 
kiel kuras 
T kurteno.

f

Silenta 
En 
Cin 
Kaj

K

L A BRULA

tomb’ soleca jam estis mia koro, 
morte kuŝis sopiro kaj memoro,Ziti

preterkuris vivo, starantan apud voj’, 
sur ĝi staris velke saliko de malĝoj’.

I O E S

estis, kio ?... 
restis solaj... kaj 
via voĉ' ŝiriĝis ...

kio

Kaj flustro! En duopo! Vespere, ĝis malfrue! 
Kaj vori’! La dolĉa vorto! La vori' el lipo trema! 
Dirita kun langvoro kaj nun sopir’ timema, 
Dum ŝian manon svene vi kisus, surgenue.

Kaj bona eslus eble eĉ jeno: post rezigno, 
Sciante ŝin feliĉa, formigri el proksimo, 
Kaj kun brulanta zon' de l’ doloro sur animo, 
Ci lurmcntzonon porti orname kaj kun digno.

Kaj beni ŝiajn kisojn, donatajn al alia, 
Kaj tiun, kiu por ŝi feliĉon ekmalfermis. 
Kaj kisi ŝtele, arde infanon, kiun ĝermis 
De tiu fremda viroingveno kara, ŝia!

bruli tage-nokte, ho bruli, ardi, flami, 
droni en la fajro de l’ am' senbrida tute! 
flagri ĝis ĉielo ... aŭ forcindriĝi mute... 

1'lezure aŭ turmente — ĉu do vi volus ami 1

Ho 
Ha 
Kaj

NTA SALIKO

Sed venis vi survoje, rigardon al ĝi jetis
Kaj per rigardo via folioj ekflametis,
Kaj kreskis flamoj kaj la malriĉa tomb-ornam': 
Saliko de malĝojo jen staras nun en /lam'.

Kaj brulas la saliko
Kaj kio nun 1 Cu ĉio forbrulos senespere ? 
Aŭ — el la tombo, kiu fariĝis mia kor', 
Fenikse reviviĝos sopiro kaj memor’ 1

TIS

fumante kaj fajrere.

DONACO

la melodio 
jen ekpalis, 
... vualis 
.. Malrapide

Ho
Ni
De
Jen ekruĝiĝis via liang'
Nebut' okulojn viajn ..
Vi fermis ilin__ Kebra brui’ avide
Ekmordis viajn lipojn... Vi sufere 
Kliniĝis al mi — kvazaŭ sinofere.

Jen estis ĉio ... Grincis pord’ subite, 
Kaj ve, sveninte, ĉe la kor’ trafite 
Defalis birdo sankta, ĉi Minu!'.
Kaj ufi, el ĝia sango granda gui' 
Defalis al la mez' 
Kaj tie brulos ĝis

de mia koro 
la morta horo.

llo kara, mi ne povas al vi doni 
Juvelon, oron, koron sendoloran, 
Nur larme vian frunton la marmoran
Per dorna kron de I’ ain’ malĝoja kroni.

lio, sciis mi en brila ĝojo droni, 
La lipoj havis ridon orsonoran, 
Sed ridon: mian sonorilon oran 
Forjetis mi, ĉar ĝin disrompis oni.

Ne tuŝu ĝiajn rubojn, ho aminda! 
Cinika voĉo de I' rompita rido 
Timigus vin per bruo raŭke tinta.

Sed vidu perlojn en 
Sur okulparo 
La viaj estas.

por la
1‘renu

konstanta 
ĝoj’ jam 
do kun

sido 
blinda: 

fido.

MILDA DEZIRO

kara, kial estus sent' plezuraHo
Genui antaŭ vi kun koro pia,
Kaj post konfes’ pri ĉiu peko mia 
Eksenti, ke mi lavis min jam pura.

Se vi ĉeestas, mi 
Malbonan memon, 
Nek la sopiron pezan kaj inkuban, 
Stulteta sonĝ' naiva

nenie
la amaran,

tronas
duban.

min alblovas.

Juprandon vian kapti kun konfido.
Ke, kiel knabon pekan, sed pro pento 
Plorantan, amu, savu min el tento, 
Min cl abismoj portu via gvido.

Infana, blanko aĝ'
Eorkuris koro: filo
Kompatas min eti
Min malfidelan, reatendas voke.

de kiu moke 
malŝparema, 
resopiro trema,

Kaj tiam mi dezirus en sekreto 
La kapon klini sur genuon vian, 
Kaj al vi spiri flustron emocian: 
,.Ho se mi estus via infaneto/“
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VIVO SV» TOMBOJ
STA N ISLAVO Z A 1Ĵ S M E K

1.

lim malfrua antaŭvespero mi ĉeestis la eirteri- 
gon de ia malproksima kunulo. Tien venigis 
min pli la „tieZ decas", ol sincera korsento. 
En la malplena, altega halo kuŝis sur kata- 
falko nigra, modesta ĉerko. En la ĉambregon 

penetris nur nemultaj lumgarboj tra la pentritaj 
fenestroj. (Poste oni kantis kaj iu paroladis vere sent- 
plene kaj kortuŝe.

Tamen mia atento ĉiam forvagis. — En la kupolo de 
la serioza, funebra konstruajo saltetis ikaj flugilbalis laŭta 
paseraro. En la profundan mortkanton sonis ĝoje kaj vivige 
la tirpado de paseroj. Obtuze, majeste sonis modkantoj. 
Sed mi aŭdis nur la senĉesan, vivplenan ĉirpadon de la 
paseroj.

Kiam ni eliris, falis la unua, mola neĝo.

2.
Iufoje nii postmarŝis inter densa sekvantaro funebran 

akompanon. Ĉirkaŭe arbaro da monumentoj kaj marmoraj 
ŝtonoj. Ni paŝis malrapide inter malgrandaj termontetoj kaj 
velkintaj florkronoj, ofte glitante sur malseka argilo.

Subite ni ekaŭdis bruegon kaj rapidege preterŝvebis 
aeroplano malalte super niaj kapoj. Brilis ĝia gracia, alu- 
minia korpo. Potence tremigis la aeron tumegiĝanta, rapid- 
mova helico. Venke, triumfe preterflugis brueganta, brilanta 
aeroplano.

Eble dum tiu ĉi momento krevis koroj pro ega doloro, 
eble tiam cent homoj ploris sinoere, korŝire ; mi — ne ka- 
paiMis .forturni 'la okulojn de da muĝanta, soneganta ma- 
ŝino. Sur fono de 1’ mortintejo ĝi iprezentis la bruantan, po- 
tencan vivon.

3.
Sur ia pompa, luksega marmortombo estis skribite: 

„L\ ĉiam vivis nur por sia familio kaj por siaj profesiaj 

devoj. Nobla horno 1 Pro tio nia amo eterne restos kun Vi."

Kaj apud la tombeja muro estis argilmonteto sen no- 
mo, sen floroj. Tie ĉi ripozas la homo. kiu vivis por la 
aliaj.

Tamen ŝajnas al mi, ke post cent aŭ ducent jaroj for- 
viŝiĝos la skribaĵo sur la tombo de 1’ riĉulo kaj renversiĝos 
la marmora ŝtono, sed sur da Inko, (kie nun kuŝas mizera ar- 
gihnonteto, staros ega, bruanta fabriko aŭ blanka, gajvoĉa 
infanejo.

KANTANTAJ
TEKSTO l>E JULIO HA«1IY

Kun lupbojado vento vetveadas ... 
La frosto siblas: fajfas inntroprinc’.
Kun gaj’ freneza neĝo dance vadas 
laŭ blov' ĵetante sin kun knara grinc'. 
En la muzik’ ĥaosa dum la mortobato 
malsata korvograk' koncertas en la valo, 
sed spitas fiere kun firma sinten’ 
ĉe lim’ manĝuria — japana posten. 
La juna soldato kun rava rigard’ 
kun koro kantanta postenas en gard':

Cerizfioro pompas, ĉerizfloro falas; 
gejŝo june ridas, gejŝo velke palas. 
Hejmojn la tertremo rube rulas, ŝovas; 
fruktojn la tajfuno en la maron blovas, 
sed nedetrueble en la kor' japana 
vivas patrujamo ĉe la Fuji jama.

La akcidenta vento 
jen novan kanton flustras al li nun: 
ribela kanto pri mizer’ kaj ŝlimo, 
pli forta ol tertremo kaj tajfun’ ...
La venĝfuror’ miljara sangsoife bruas, 
renversas ĝi miljarajn regnojn, mondon skuas, 
sed spitas fiere kun firma sinten’ 
ĉe lim’ manĝuria — japana poston', 
kaj tondras plengorĝe kun unu anim’ 
la miloj da viglaj postenoj ĉe l’ lim’:

Cerizfioro pompas, ĉerizfloro falas ; 
gejŝo june ridas, gejŝo velke palas. 
Hejmojn la tertremo rube rulas, ŝovas, 
fruktojn la tajfuno en la maron blovas, 
sed nedetrueble en la kor’ japana 
vivas patrujamo ĉe la Fujijama.

lra la limo

POSTENOJ
MEZIHO DE MI II AELO sABOSST

Li vigle gardas, al la vat’ rigardas... 
Stiparo karbe brunas fte jam.
Ci morta fajro en li vive ardas, 
ĉar lia frat' cindriĝis en la flam’...
Heroajn cindrojn de l’ model’ pri „hrave morti" 
al Nippon nun la vento portas por raporti, 
ke spitas fiere kun firma sinten’ 
ĉe lim' manĝuria — japana posten.
La juna soldato korŝire pro sent’ 
nun kantas ekstaze tra l' muĝo de l' trent':

Ĉerizfloro pompas, ĉerizfloro falas; 
gejŝo june ridas, gejŝo velke palas. 
Hejmojn la tertremo rube rulas, ŝovas, 
fruktojn la tajfuno en la maron blovas, 
sed nedetrueble en hi kor’ japana 
vivas patrujamo ĉe la Fujijama.

«





KIEL IINSTRUIS MIHOK LA AKGLAI LINGVON?
■irilo 1MCHT

^^eŭtemanto PetrofT singarde, iom post iom. ŝo- 
vis fa kapon el sub la lanta kovrilo, ĉirkaŭiri-> 

j gardis. Hela taglumo en la ĉambro. Ekstere 
' .sennuba ĉielo. Verŝajne frosto. Li rigardis la 
j termometron. Da enĉamhra 'temperaturo estis 
J dekkvin gradoj super la nulo.

— Brrr ! Nur dekkvin gradoj . . . Ekstere estas eerte 
minus dudek kvin ...

Aperis antaŭ li lci ekzercejo. Liaj dentoj ekkJakelis. 
Li jetis rigardon al la senfajra forno, alian rigardon al la 
poŝhorloĝo, vigile tiktakanta sai-r la apudlita ŝranketo kaj 
poste, kovrante sin per la lan-tukcgo li kuntiriĝis kiel pik- 
Iusita raŭpo sub brasikfoliio.

— Ankoraŭ tro frue... estus bone dormeti iom ! — 
kaj por provi lion li fonte fermis la okulojn.

Senbrue, kiei la ombro, ŝtelis shi en la ĉambron lia 
servisto Miĥaelo Mibok, pala stangostatura militkaptito. 
Sub ‘la dekstra brako li premis al si faskon da ligno, sub 
la maldekstra — pajitaĵou en malnova gazeto, kaj en la 
manoj li tenis grandan samovaron. Li penadis paŝadi 
laŭeble senbrue kaj piedpinte. Ce ĉiu paŝknaro, glastinto, 
kuJerfalo, seĝrenverso tli time kaj respektplene palpebrumis 
al la ilito, kie sub lla kovrilo, kvazaŭ minace, montetiĝis la 
grasa kaj nenomebla parto de la sinjoro leŭtenanto.

Miĥaelo Mibok jam teŭnatuire estis timema, servema 
kaj ĝentila. La servemon kaj ĝentilecon li bone profitigis 
en sia civila profesio. Li estiis tajlorlaboristo en provinca 
urbeto. Precipe li timis leŭtenanton Petroff, kiun li konis 
nur de tiri tagoj. Ho, kiaj tri tagoj ! Vera malfeliĉo, ke oni 
komandis ilin ĉi tien ! Escepte kelkajn frazojn li ne kom- 
pren-is la rusan lingvon. Bonvole li klopodis plenumi la 
dezirojn, sed la timo ofte paralizis ldajn kapablojn. 
Nemirinde, ĉar leŭtenanto PetrofT estis 'fortika, grasa, 
bizonistatura kiaj havis leonvoĉon. Certe li devas esti kruela 
tigro, — pensis Mibok.

Ciumatene kaj ĉiuvespere ilii havis kuriozan konversa- 
cion. Tiuj eĉ pli firmigis lian opinion. PetrofT klarigis 
ĉion per man- kaj piedges-toj, per mimiko kaj diversaj ak- 
robataĵoj por komprenigi sin ltaj dume aŭdigis leonvoĉon. 
Mibok streĉis sian atenton, igis ekfuncii sian etan fantazion 
por diveni la signifojn de tiuj misteraj manovroj, kiujn 
faris kun plena energio kaj fervoro la leŭtenanta moŝto. 
Tamen sinsekvaj miskomprenoj maldolĉigis lian vivon. 
Nu kaj tiuj turmentaj kapdoloroj, kiuj sekvis la atento- 
streĉon ! ? Ankaŭ ili eskis iom pli ol nenio.

Sed kial ne lernis Miihok la rusan lingvon ? Piro du 
kaŭzoj. Unue. ĝis inun li nur vidis la rusojn, sed ne vivis 
inter lin ; due, ĉar li vere ne havis lingvistan talenton. 
Krom tiuj du estis ankoraŭ tria. Li estis revemulo. Tiu 
ĉi revemo instigis lin lerni Esperanton. Oni instruis tion 
en la militkaptitejo. Iji do komencis kaj finlernis ĝin. Oni 
ne povu diri hejme, ke dum la longa foresto li ne profitis 
ion plii utilan ol tiu malbenita nazkataro, kiun nepetite li 
ricevis en la subteraj barakoj de Todkoe. Tiu ĉi lingvoscio 
eslis triumfo pir li. ĉar malgraŭ penoj kaj elspezoj li ne 
kapablis lerni fremdan lingvon. La mono ĉiam formigris 
kaj lia cerbo nur nigris. Sed nun eĉ lia revemo havis 
freŝan nutrajon. Li posedas lingvon, kiu egalvaloras ĉiujn, 
ĉar ĝi estas jMnroiluta ĉie, kvankam ne de ĉiu. sed tio estas 
nuntempa bagatelaĵo. Li sentis sin grava persono, pioniro 
de kulturmovado kaj en sia revo Ii jam fondis fa „ln-Tu- 
As-Es-Ta-He“ n (Internacia Tutmonda Asocio de Esperant- 
islaj Tajdorhelpantoj) kun speciala insigno : verda sledo, 
trapikita per pinglo kaj kudrilo. Li estos la prezidanto kaj 
turni li provos sendanĝere svati la manojn de Bozinjo. Ho 
Bozinjo, Rozinjo, belega niodpupforma filiino de kruela 
majstro, kiu ofte mezuris la idnon ali lda dorso dum la 
lernojaroj, se vi konjektus la dolĉan sekreton de Mihok, 
liam vi certe ne turmentus la patran koron per ĉiutaga 
..neniu edzinigas min ... mi devas fariĝi maljuna fraŭlino 

kun papago kaj kun dekduo da kateloj/' Pri la kruela 
majstro, (kaj precipe pri la ulno subite venis ideo, kiun 
Miihok dorlote vartos en si. Li konsideris sin martiro de tni 
ĉi movado. Cu ne martireco estis suferi vangofrapojn de 
kolonelo pro la kvinpinta verda stelo ? Certe jes. La vango- 
frapoj koncernis verŝajne Ja kvinpintan kaj ne la koloron, 
sed liaj bagateloj ne gravas. Martiro estos la edzo de belega 
modpupfonma Rozinjo... Tia vireto estis Miĥaelo Mihok.

Sed nun fa neforpelebla realo devigis lin servi ĉe liu 
ĉi bizonstatura, leonvoĉa leŭtenanto kiu ĉiutage torturis lin 
per misteraj gestoj, grimacoj, nekompreneblaj akrobataĵoj. 
Hja. tia estas la sorto 1

Li -faris fajron en la forno, starigis la samovaron antaŭ 
ĝin. alĝustigis tubeton, kies finon li metis en la fornporde- 
ton. Tie eslis forta aertiro. Poste li pretigis ĉion por ila sin- 
lavado de la leŭtenanta moŝto : malplenan sitelon, sapon 
klaj glason da akvo.

Dume leŭtenanto PetrofT transdonis sin al Ja kutima 
frumatena meditado pri fa vivo, pri variado de ŝancoj. 
Antaŭ uinti jaro en Petrogrod li fiere paradis en saa nova 
uniformo sub fenestroj de bela vidvino de riĉa komercisto. 
Li havis esperon kaj imponajn pogonojn, sed venis la revo- 
luoio ikaj la vidvinon kune (kun la kapitalo edzinigis pru- 
denta komisaro. Liaj espero kaj pagonoj falis en la koton 
kaj la -sinsekvaj bataloj pelis lin ĝis la ekstrema oriento. La 
pagonojn li denove bavis, sed kia -vivo?! Brrr! Li estas 
ja iracema kiel . . . kiel tajloreto kaj tamen ĉi tie . . . en 
Ia „in<jeniern bataliono"... Ce tiu vorto li ekmiris. Kial 
oni nornas ĝin ..inĝeniero*1? Eĉ unu inĝeniero ne troviĝas 
inter la oficiroj. Profesie li estas ja simpla dentisto, eĉ ne 
doktoro ... la kapitano estis notario, ita . .. Eble la kolo- 
nelo? Ne! Tute ne! Li (havis koibasfabrikon en Udinsk . . . 

Kial ,,bataliano“? Tridekses oficiroj, kunpelitaj de revoluciaj 
ventegoj, jam estas bataliono ? La soldataro konsistas el 
kvin dungitaj ĥinoj. Ili flegas ok mizerajn ĉevalojn en la 
staloj kaj ĉiumatene tiras du kanonojn sur la ekzercejon. 
Krome eslas pli ol kvardek komanditaj militkaptitoj por 
servi ilin kaj kuiri nemanĝeblajojn por la oficiraj stoma- 
koj . .. Bah, kia vivo ? Pli profite estus eltiradi la dentojn 
de pacemaj veantaj en Petrognad ol ĉi tie tremadi por la 
propra vivo kaj ĉiutage prepariĝi por subitaj atakoj de boi- 
ŝevikoĵ . . . Kion fari? . . . Rifuĝi? Jes, rifuĝi, sed kiel 
kaj kien ? .. . Kaj ĉi tiuj dungitaj ĥinoj kaj komanditaj 
militkaptitoj eble . . .

Mi-hok plenumis sian taskon. Cio estis en ordo. Li paŝis 
a! la lito, delikate ektuŝis la leŭtenantan imoŝton. Delikate, 
sed ne en feliĉa momento. La vigla fantazio de PetrofT ĵus 
skizis teruran situacion, en kiu fa ĥinoj kune kun la milit- 
kaptitoj konspiris kontraŭ la oficiroj. Kiam Mibok ektuŝis 
lin, ĝuste en -tiu momento ii vidis sin trapikita de sia ser- 
visto. La tuŝon li senilis kaj por defendi san kaptante la re- 
volveron el sub la kusenoj I-i salte -leviĝis kun domskua 
ekkrio. Ija malfeliĉa Mihok pro teruro faligis la tason da 
teo kaj mortpale 'humile pa-lbebrumiis jen al la danĝero 
armilo, tenata kontraŭ lin -brusto, jen al fa teni rta uzi la 
mieno de la leŭtenanta moŝto.

Longuninuta paŭzo. PetrofT vidante la -tremantan drapon 
de Mi-hok tuj embarasiĝis. Li sentis honton kaj. por kaŝi 
ĝin laŭte ekridis. Mihok pensante, ke ridi estas devo, kfann 
la mantro ridas, ankaŭ li altrudis mucidan rideton je siaj 
kurbiĝintaj lipoj. Lfa mieno sim-iliis al tiu de oitronglutanto 
kiu votas ŝajnigi, ke fa ĉi fromo estas mieldolĉa. PetrofT nun 
plengorĝe kaj sincere ridegis, ĵetis fa revolveron sur la 
liton, rigardis la termometron. Gi montris dudek kvin 
gradojn.

— Ĥaroŝo! (Bone!) — li diris kaj enlitiĝis.
Mihok kun tremantaj manoj kolektis la rompitaĵojn, 

zorge forbalais 1a ŝiplitojn, por ke iii ne vundu la piedojn 
de la leŭtenanta moŝto, pretigis teon en la glason kaj el 
respektinda distanco proponis ĝin.
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— Gas podia . . . eto oaj . . . caj pitj! (Sinjoro, jen 
teo, tetrinku!)

— Nu, ĥaroŝo . . . blagodarju aas . . . (Nu bone «ni 
da inkas.)

Petroff trinkis, Mihok staris ĉe la forno. Kun preme- 
glita koro li pripensis la ĵus forpasinton teruraĵon. Lia 
timemo vestis la estontecon en nigran funebron, ĉar li estis 
nun tute konvinkita, ke la sinjoro leŭtenanto estas tigro.

Dum la tetrinko Petroff projektis 'kelkajn planojn por 
la rifuĝo. -Malagrable estus kuŝi itraborite per kuglo, tiradi 
dentojn estus pli prudente. El la planoj taŭgis neniu. Ha- 
zarde Ma rigardo tralis Mihok-on, kiu dancante je unti 
piedo al alia hundokuile observis liajn movojn, kaj nova 
ideo ventis, facile efektivigebla. Onidire la imilitkaipititoj bal- 
daŭ hejimeniiiros. Estuis bone vojaĝi kun ili en Eŭropon. 
Bedaŭrinde krom la rusa li ne konas alian lingvon. Nu 
ii devas lerni! Sed de kiu? Memkompreneble de Afihok. Li 
estas eŭropano, aspektas inteligenta, li nepre devas scii 
kellkajn lingvojn. Tiu ĉi „nepre“ tuj fariĝis lia fiksa ideo.

— llerr Mihok . . . ffovorftje po gennanski'! (Sinjoro 
Mihok. ĉu vi parolas germane?) — ili komencis leon-voĉe. 
Mihok ektremis. Li komprenis nenion krom ia vorto ,ger- 
mansk“ ? Verŝajne la leŭtenanta mosto bonvolis interesiĝi. 
ĉu li vidis jam germanon? Li vidis .ja. Kion fari? Eble ne 
estas kulpo vidi germanon kaj huimiltone li informis la 
tigronaturan sinjoron.

— Nu ftaraŝo. . . . i pa [mncuski? (Nu bone kaj 
france ?)

— Dri! (Jes !)
Mihok iom pripensis la demandon, esploris en siaj re- 

memoroj. Kie li vidis francon ? Ah. jes ! En la modgazetoj 
ĉe lia majstro. Certe tiuj bildoj figuris francojn, ĉar la ga- 
zeto venis el Parizo.

— Da, da! — ilii respondis .post ioma .konsidero.
— i Joje pa an ffi iski f (kaj ankaŭ angle?)
Mihok embarasiĝis. Nun jam li tute ne komprenis la 

leŭitenantan moston, sed .por daŭra pripensado li ne havis 
tempon, ĉar tiuj okuloj kvazaŭ trapikis lin. Li rapidis do 
respondi.

— Dadada!

— Clo dadada ? (Kio jesjesjes?)
— Niĉevol (Nenio!)
— Cto ni ĉeno ?

— Niĉevo dadadada njet! (Nenio jesjesjesjes ne!)
La sensenca respondo pruvis, ke Mihok miskomprenis 

lin, sed tamen Petroff pensis, ke eŭropano nepre devas pa 
roli tiujn lingvojn. Mihok aspektas inteligenta, estas eŭro 
pano, li do parolas tiujn lingvojn. Petroff provis alimaniere 
komprenigi siin. Li montradis a<l diversaj objektoj de la 
ĉambro kaj leonvoĉe demandis, pensante, -ke la tono plial- 
ligi-ta helpas en la interpretado.

— Pa germanski... pa francuski... imi atujltski ?

Mihok iom post iom ekkomprenis pri kio temas kaj 
tiam elbalbutis la lastan frazon de sia rusa lingvoprovizo.

— Ja nje .najli! (Mi ne scias!)
Leŭtenanto Petroff ne volis kredi je siaj oreloj, eble li 

malbone aŭdis. La konsterniĝo kvazaŭ tondris en lia voĉo.
— Cto vi nje zna fije? (Kion vi ine scias?)
Pizograndaj ŝvitgutoj aperis ĉe la tempioj de Mihok. 

Li pensis, ke tiu ĉi terura homo certe mortpafos lin, se li 
ne scias ĉion, kio estas postulata. La malesperiga situacio 
donis ali fi genian ideon, kiu savos lian divon almenaŭ por 
la momento. Kiam Petroff persistis plu en montrado kaj de- 
mandado, volante scii germane Ha vorton ,.seĝo“ tiani li 
senhezite respondis.

— Das seĝungen.
— Imi francuski i

— Le seĵ.
— i pa angliski ?

— The siĝ.
Petroff estis kontenta, sed por tute konvinkiĝi li ko- 

mencis .novan provon montrante tra lti fenestro al tureto, knu 
staris sur la ekzercejo de la urba fajrobrigado.

TRI POEJOJ RE
K. Ludo

A M A MATENO

Matenaer’ min ĉirkaŭspiras. 
Aero dolĉa, freŝa, klara,
Kaj melodi’ de flor' birdara 
El mia brusf malĝojon tiras.

Dolĉamon ne plu mi sopiras, 
Turmento ĉesis multejara.
Ĉar amas min knabino kara — 
Mi ŝin adoras kaj admiras.

Malen’ lumanta, bluĉielo, 
En brusto mia — juna ani', 
Senlima kici suna helo.

llo fruinaten’ de amo ma! 
Eterne brulu, sankta flam’, 
Per ninkompreno harmonia'

TEDO

Kelk/oje, kiam ond’ de ĝttosenio 
Min superŝutas, dronigante min, 
Dum ekkriego en pasimomento, 
En ĉirkaŭpren’ 
Sub kisegar’ de

de pereiga tento, 
iu umatin’.

Kelkfoje, kiam
Min brulsufokas ĝis mildega even’. 
Eksentas mi ke ĉiu tia amo
Nur estas vanta, nenieca dramo, 
Kaj ĝin forpelos brilo de l’ malen’.

ard' kaj flagra flamo

llo, mi ja scias ke eir tiu mondo 
Feliĉ' nur estas — tromp', am' nur — pasi'. 
Flugetas velka foliar' en rondo 
Kaj sub ĝvsenla, kisa, drona omlo 
Min treme skuas frosta konvulsi’.

SONETO AL

Dum nokto plena je kisad' dolora,
Je larmoriĉa, ĝuoplena plor', 
Ni nin posedis. — Seii silentis kor' 
Dum lukto, korp' al korpo, multehora.

Matea’ eklumis. Ni disiĝis. Floron 
Vi al mi donis, kaj vi iris for, 
Ne plu revenis. — Krom velkonta flor' 
Postlasis vi doloran rememoron ...

Rapidas temp', formortis via flor'. 
Sed ekvekiĝis en animo mia 
Potencaj sentoj ardaj, senesperaj.

Por vi ekbrulis tiu ani pasia. 
Ho tro malfrue! Ĉar silentis kor' 
Dum lukto kaj kisado ĝusu feraj.



— Nu, Herr Mihok, imi gerntanski-?

— Der turung.
— Imi francuski?

— La Eiffel.
— /mi ang liski? tjjns
— Krevu itiuj, se unii scias! — eliĝis la amareco el 

Mihok.
— Krevu tuj... Da, da, da... oĉĉĉen interesmi (tre 

interese!)
La apetito de PetrofT ĉiumomente pliiĝis por la frem- 

daj lingvoj. Li decidis formanĝi ilin. Per gestoj, grimacoj 
kaj akrobataĵoj li tuj klarigis al Mihok. ke li devos ĉe ĉiu 
sunleviĝo preni libron kaj instrui lin, kaj Mihok komprenis, 
ke li devos la sunon forŝteli de la ĉielo, meti ĝin en la Biblion 
kaj per la Sankta Libro li devos kelkfoje haiti la ‘kapon de 
la leŭtenanta moŝto. Sed kiel li kuraĝus fari tion ? Bati la 
kapon de la sinjoro leŭtenanto ? !

PetrolT ellitiĝis, lavis sin per plenbuŝo da akvo kaj post 
ia finvestado li amike frapetadis la ŝultrojn de Mihok, kiu 
preskaŭ terenfalis pro tiu ĉi intimaĵo. Kiam PetrofT estis 
ekster la domo, li surgenue, kiel bona katoliko, promesis 
dekduon da kandeloj al Sankta (Antonio, se li .forkondukos 
lin sana kaj nekripligita el la manoj de tiu ĉi tigronatura 
sinjoro.

La tagoj pasis. Ciu mateno alportis sian kvarlingvan 
torturon. PetrofT demandis, Mihok respondis kaj ĉe la fino 
li promesis ĉiam unu dekduon da kandeloj.

Iun tagon PetrofT surprizis lin, ke li decidis lerni nur 
la anglan lingvon kaj li jam aĉetis kajeron, krajonon por 
noti ĉion necesan. Mihok sentis batadi la koron en sita 
gorĝo. Kion fari ? Ĝis nun estis facile, ĉar la leŭtenanta 
moŝto nenion notis 'kaj forgesis ĉion je la alia mateno. La 
kajero kaj krajono malebligas la devigatan trupon. Li de- 
cidis ‘konfesi, ke lia anĝlascao egalas Ja nulon, sed en la 
•lasta momento rigardante la Irizonstaturan leŭtenanton li 
rememoris pri la irevolvero kaj rezignis. Venu, kio devas 
veni! Ankoraŭ kelkaj funtoj da ikandelb-j pli aŭ malpli al 
Sankta Antonio ne multon diferencos kaj li sisteme konien- 
c.is instrui Esperanton nomante ĝin angla lingvo.

PetrofT montriĝis entuziasma anglofilo. Li diligente ler- 
nis ĉie: en Ia kazerno, sur la ekzercejo, en la oficira man- 
ĝejo, en, la intima ĉambreto de . . . sed tio ne apartenas 
al ĉi tiu historio.

Foje dum promeno li rimarkis ilustritan revuon, ku- 
ŝantan sur la trotuaro. Kelkaj ĉifitaj folioj de malnova „The 
London Neu>s“. La titolo frapis lim atenton.

— London estas metropolo en Anglaĵo — li komencis 
konkludadi — tio estas certa. Nun, ĉar la titolo diras „Lon- 
don“, pli ol verŝajne la gazeto venis el London kaj se ĝi 
venis el London, sekve ĝi estas angla gazeto. Nu, ni kon- 
trolu nin!

Li levis la foliojn, singarde glatigis ilin kaj provis legi 
kelkajn liniojn. Li ne komprenis. Iom ekscitite lii rigardis 
ĉiujn paĝojn kun la espero, ke li trovos almenaŭ unu 
kompreneblan frazeton. Ne, ne kaj ne ! Pro diablo, kiel 
povas «kazi, ke eĉ vorteton li ne komprenis.

Konsternite li rapidis hejmon. Certe Mihok povos 
klarigi Ja biellon. Mihok estis puriganta liajn botojn kaj 
silente malbenadis la ciron, kiu bezonas tiom da kraĉoj. 
En Eŭropo oni purigas la botojn per lakkremo kaj ne devas 
elsputadi la pulmon por fari la botojn spegulbrilaj. PetrofT 
ekhaltis antaŭ fi, iom hezitis kaj fine metis la foliojn antaŭ 
hi nazon de Mihok.

— Kijo estas fijo ĉi ?
Mihok iam indiferente rigardis la foliojn.
- Verŝajne gazeto.

PetrofT eksplodis.
— Nje verŝajnje, sed tutje certje ... Sed kija. djiru 

Mihok. kija gazeto ?
Mihok eklevis la ŝultrojn, gapis al la folioj, kiujn 

PetrofT minace svingis antaŭ lia nazo.
— Mi jie scias, — konfesis sincere Mihok.
— Vi nje scijas, Mihok. nje scijas? — kriis PetrofT kaj 

kunfrapis la manojn. — Angla gazeto, Mihok, angla gazeto... 
Nun vi soi jas.

Sub la haŭto de Miihak la frostotremo komencis kas- 
itidon.

— Ne diru. sinjoro ‘leŭtenanto ... ĉu vere?
— Sed jes, mi djirais ... angla gazeto ... Legu ! The- 

lon-don-nje-vs ... Mi nje komprenjis eĉ vorton ... Legu !
Mihok transprenis la foliojn, rigardis ilin kun terursfreĉ- 

itaj akuloj, sed post momento maŝinrapide fluis vorto- 
torento el lia buŝo.

— Eniamondonvenlsnovasento . . . tnalamondoirasfor- 
tavoko . . . perfPugilojdefiacilavento . . .

Ce PetrofT admiro sekvis la koleron kaj dubon.
— Vi scijas legi. Tutje bon je vi scijas legii! Kijel, ke mi 

uje scijas?
— Vii forgesis verŝajne, sinjoro leŭtenanto, ke la angloj 

ne tiel skribas, kiel ili parolas. Ekzemple, ili diras „bonan 
matenon, sinjoro" kaj ili skribas „The Szentantalkŭin segits 
megi" (hungare: Sanktantonĉjo helpu min!). Cu vi kom- 
prenas? kaj por konvinki la miregantan leŭtenanton pri 
sia pravo li serĉis inter la ilustraĵoj unu, 'kiu figuris ekzoti- 
kan tribestron kaj anstataŭ la subbilda teksto li komencis 
legi la „Historion de Homaro1' el lernolibro de E. Privati 
Tion li sciis parkere kaj la teksto, se iom lame, tamen 
taŭgis : — „Kiam Ia maljuna reĝo de Persujo mortis, lia filo, 
la juna princo Zemir eksidis sur la tronon . . .

PetrofT kontentigite foriris. De tiu tago Mihok skrupule 
atentis la horizonton, ĉu ia anglo ne aperos ie por renversi 
ĉion ? Tiuokaze la leŭtenanta mosto certe ekspedos lin 
afrankite al la alia mondo ... eble sen kapo. Ĉiutage li 
promesis novan dekduon da kandeloj kaj pasiis longaj 
monatoj sen notinda okazintajo.

PetrofT jam bonege parolis la „anglan“ lingvon kaj 
ankaŭ Mihok rekonis en sia leŭtenanto la ĝeneralan 
bonkorecon de la rusoj kaj flameman entuziasmon por belo 
kaj bono. Li decidis konfesi sian kulpon, se venos bona 
okazo. , ,

Okazo venis, sed ne bona, ĉar homo projektas, Dio 
direktas. Jus kiam M ne estis preparita por eventualaĵoj, 
venis hejmon PetrofT kun fremda oficiro. La malfeliĉa Mihok 
sentis sian kuraĝon paralizita kiel en La unuaj tagoj.

— Milhok, parolu kun tiu ĉi sinjoro, sed tuj ! — 
komencis PetrofT kaj tia voĉo tremis pro la retenitaj kolero 
kaj indigno. — Li asertas, ke li parolas angle... Parolu 
kun li angle .. . Tiun anglan lingvon mi ne komprenas.

La haroj stariĝis sur la kapo de Mihok. Nu Sankta 
Antonĉjo nun helpu — li komencis preĝi en si, — kvintalon 
da ‘kandeloj rni bruligos por vi post hejmreveno. Li kiare 
vidis, ke nun la pentvoĉa konfeso neniel utilus. Se li 
komencis ĉi tiun altruditan tragikomedion, li devas finludi 
ĝin. Nur lla impertinenteco povas helpi kaj Antonĉjo. 
Iliskante ĉion je unu kubjeto li ŝajnigis trankvilon.

— Kie kaj de kiu lernis la sinjoro tiun ĉi anglan 
lingvon ? ,

— ĉi tie, de soldato de la amerika armeo.
— Ati, jes ! — Mihok plenblovis sin. La timo, kiel 

multajn, faris lin aŭdaca en la minutoj de danĝero. Li mem 
ne konjektis, ke tiam da kuraĝo nestas en ii. Kun rideto 
li daŭrigis. — La sinjoro lemis fa amerikan dialekton de 
la angla lingvo, dum nri parolas la klasikan lingvon de 'a 
londona aristokrataro. Jen la diferenco ... Je imia Dio, mi 
tre ŝatus paroli ankaŭ tiun lingvon, sed mri .pensas, oni 
devas scii unue fa klasikan, la aristokratan kaj poste la 
popolan ... ĉu ne, tle fri cuki irta imoŝto?

La kolero de PetrofT vaporiĝis, forflugis kaj eĉ aprobe 
li balancis la ‘kapon. Tre imponis al li la aludo pri 
aristokratoj. Li interpretis la vortojn de Mihok, sed la 
fremda oficiro dube ridetis ‘kaj faris demandon. PetrofT 
tradukis. , ,

— Kie oni povas uzi ĉi tiun lingvon ekster la
aristokrataj kvartaloj de London, se la popolo parolas
alian 'lingvon?

En Mihok vekiĝis la propagandisto.
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— Cie 1 En ĉiu lando de la mondo ! Eĉ en tiu ĉi urbo!! 
Cu vi nie volas 'kredi ? Mi pruvas ition. Bonvolu veni 'kun . 
mi dimanĉe en la urbon kaj konvinkiĝu, kio valoras pli : 
via amerika dialekto aŭ nia klasiko angia lingvo?

Petroff denove interpretis kaj illi decidis, ke dimanĉe 
triope vizitos la urbon.

Mihoik sincere ĝojis, sentis sin pli facila, ĉar li esitis 
sur la pdej bona vojo malkaŝi ĉion seni fianko. 'En ia urbo 
estis granda societo, kie oiudimanĉe amase kunvenis 
babiladi la esperantistoj. Vera internacia societo: germanoj, 
bulgaroj, turkoj, hungaroj el la militfkaptitejo; aimertikanoj, 
ĥinoj, ĉeĥoj, rumanoj, japanoj el la diverslandaj armeoj ; 
latvoj, poloj, koreanoj, rusoj ĉi la urbano mem. Gaja societo: 
ĉarmaj virinoj, agrablaj viroj.

(Mihok zorge preparis sin por la publika konteso. 
Ce la pordego de la domo ankoraŭ unu funto da kandeloj 
kaj Mihok kondukiis sian leŭtenanton kaj la fremdan 
oficiron en la societon. Ilin surprizis la diversnacieco kaj 
tiu amika intimeco, kiu kvazaŭ sklavigis la vizitantojn. 
Mihok prezentis ilin ali ĉiu ĉeestanto aparte.

— Jen turko, alparolu lin ! Jen polo, alparolu ŝin. 
Jen ĥino, alparolu lin! Jen japano, alparolu lin.

Petroff ihavis kapturnon pro feliĉo, ke li komprenis 
ĉiujn kaj estis komprenata de ĉiuj. Male lia akompananto, 
ĉar escepte du amerikajn -soldatojn 'neniu komprenis dian 
..dialekton1'. Li estis devigata rekoni, ke la aristokrata" 
angla lingvo superas la popolan.

Kaj Mihok en solena silento publike konfesis sian 
kulpon, .petis indulgon de 'leŭtenanto PetrotT, kiu pro ia 
neklarigebla senlo ĉion forgesas ĉirkaŭ si kaj kun vera 
rusa flamemo li ĉirkaŭprenis sian serviston, kisis trifoje 
lian buŝon por sigeli la fratecon ... Tiel instruis Mihok la 
anglan lingvon kaj tiel fariĝis Petroff entuziasma 
samideano.

Tamen la fino de ĉi tiu 'historio ne estas tre kontentiga. 
Mihok, kiel bona katoliko, du jarojn laboris por ia kandeloj 
promesitaj al Sankta Antonio kaj dum tiu lempo 'la belegan 
tnodpupforman Rozinjon edzinigis lia kolego. Tiam li riproĉis 
iomete Sanktan Anitonĉjon, sed kiu scias, ĉu ne la Sanktulo 
savis lin el tiu infero, en kiun la aliia falis. Ni scias nur, 
ke Mihok restis sola 'kun la revo ,.fondi .la ln-Tu-As-Es-Ta- 
He“-n kun speciala ii osigno : verda steto, 'trapikita per 
pinglo kaj kudrilo.

PENTEMO
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ehia floro tiel povas brili en la herboj, kiel 
ia tusilago. Sed ne varme ĝi ardas. Gia koloro 
estas parenca kun la aero ankoraŭ malvar- 
meta de la printempo. Gi nur estas promeso, 
antaŭsento. Sed ĝia oro havas en sia mal- 
varma intenseco tamen pli altan kolorvalo- 

ron ol la metalo. Gi estas la plej flava flavo pensebla.
Mia arbaro estas blua kaj viola de anemonoj. En la 

densejoj de rozarbetoj kaj sub ‘la piceoj kaj pinoj estas 
varme kiel en sterkbedoj 'kaj itie ili 'kreskas en riĉo kaj 
multo, kiajn laŭ mia memoro mi antaŭ nun neniam vidis. 
Unu kaj alia flaveverda gageo provas igi sin respektata 
en la tuto de tiu blua abundeco, sed aspektas tre senkuraĝa 
kaj malkreskanta. Gi cedas al la superpotenco kaj propa- 
gandpolitiko de la anemonoj.

Je kvin paŝoj for de la antaŭpostenoj de la anemonoj 
la maro plaŭdadas kaj la reto de sunradioj tremas super 
fuko, ruĝaj ŝtonoj kaj sablo, kiu bluverdiĝas en la ipli- 
profundo. La blua silka suprajo ludas, ke estas jam 
somero kun sunnebuleto kaj vidiluzioj. Plej ekstere iras 
blanka vaporŝipo. Gi ŝajnas stari senmove kaj ĝia fumo 
disetendas sin kvazaŭ grandega suprokrono de panio. La 
insularo Aland speguligas klare en La aero, kaj la sunlumo 
rebrilas en la fenestroj de la postdomo sur insulo Ekero.

La akvo estis rapide plimalaltiĝinta kaj restigis ĉirkaŭ 
Ia rifoj blankan salstrion, similan al neĝo. Sed certe ĉio 
estas somero kaj rideto tie ekstere, kaj tra la mallaŭta 
plaŭdado ĉe ia bordo ikaj la brueto de la malforta venteto 
en la pinarboj oni aŭdas la muzikon rave sonoran de la 
fuligolo, unu el la plej belaj akompanoj al Ia mil aliaj 
melodioj de la printempo.

Jen, nun a pentekostofestanta homaro devas uzi la 
okazon por esti ekstaza. La aeraj kaj akvaj spiritoj estas 
favoraj. Nun devus biankaj plezuraj jaĥtoj kun bluane- 
monaj girlandoj sur ila mastoj kaj velstangoj kaj kun 
gajaj homoj sur ia ferdeko je kantado kaj muzikado sin 
direkti elen de ĉiuj bordoj, elen sur la logantan, britetan- 
tan maron afablan. Verdire ili devus bavi silkajn velojn 
kaj stangojn oritajn. Sed eble ankoraŭ pli bone estus, 
se ili havus akvoeltenajn fakojn kaj unuaklasan vivsavi- 
laron.

Mi ne scias, kiu potenco nun devigas min, ke mi 
rakontu historion malgajan de sur la maro ĉi ekstere. Sed 

ĝi ne estas ĉiam tiel dolĉe ikaj ensonĝe blua, kiel hodiaŭ.
En iu tago de marto antaŭ multaj jaroj iu maljuna 

fiŝisto kaj lia filo iris eksteren por atingi la fokoglacion. 
Ili jus vidis de s ir la observa monto du tri. putojn mal- 
proksime ekster la Storbrotl (Ondrompega rifo). La virinfo- 
koj sendube jam naskis idojn kaj tiuj do estas ankoraŭ 
tiel junaj, ke ili ie povas naĝi. Sekve ekzistis ŝancoj 
por povi mortbati iun fokidon se ne eĉ iun plenaĝan foki- 
non apud la putoj.

Kun siaj glitveturilo, pafilo kaj pilkbastono ili eliris 
sur la glacion. La vetero estis la plej bela, ■sunbrilo 'kaj 
forta frosto.

Marŝinte kvin kilometrajn ili sin trovis ekstere sur la 
maro ... tiam subite la buljo ekhaltis, fingre montris nor- 
dein kaj demandis^

— Patro, jen kio estas?
La malljunulo fermetokule rigardis nordon. Blunigra 

nubo ekleviĝis malantaŭ la lumturo Understen (Subŝtofi). 
Sed ĝi ne estis ia nubo ordinara. En ĝi ĉio sin movadis, 
ondigis, sin tordis.

— Ho Jesuo, bubo, la glacio ekdisrompiĝas! Ni kuru 
pro ia vivo, rekte al tero!

Kaj ili kuris. Ĉiam pli alte 'leviĝis La nubo kaj el norde 
oni aŭdis teruran muĝegon. kiu kreskis kaj proksimiĝis. 
Baldaŭ ili vidis la maron rompi kontraŭ la glacio. Kaj Ja 
akvego alproksimiĝis karbe nigra sub la nuto kun blankaj 
ekrotnpiĝoj.

Sed ne longtempe ili kuradis, antaŭ ol ili sentis, ke la 
glacio sub ili komencas ĝemi. Estis grandaj dikglaciajoj 
kun bJuglacio inter ili.

— Forlasu la glitveturilon kaj la pafilon, sed retenu 
la pikbastonon! Kriegis tra la Irrumuĝo La maljunulo. La 
knabo forlasis.

Estante pJi rapidkura ol la maljunhomo kaj eble pli 
timanta, la bubo kuris 'kelkajn paŝojn antaŭ La [«afro. Ixr 
grandaj glaciflotajoj komencis rompiĝi kun longaj ikrak- 
antaj kaj grincantaj sonoj. Kaj La fendoj de la bluglucio 
ŝprucis ia akvon kaskade.

Iili proksimiĝis al ia „Tago“, la plej ekstrema rifm- 
suleto. Nur kelke da minutoj kaj ili estos savitaj.

Sed subite La bubo aŭdis de malantaŭ si ekkrion: — 
Helpu! Li turnis sin sur ha ŝancelanta grundo kaj vidis, 
ke ha patra enfalis en nove fariĝinta vako inter du glaci- 
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ajoj. Nur lsi lkapo estis videbla super la fendo. La ĉapo 
defalis.

Ija knabo returnis kaj kaptis la maljunulon per liaj 
grizaj haroj, sed ekhavis en sisi inano la nuran kapon. La 
kolon detranĉis la akra .bluglacao.

Li staris sur sia ŝancelanta glaciflotajo kun sia terura 
portajn kaj rigardegis ĝin, frapita de terurego kaj kun 
krete pala vizaĝo. Tiam li deĵetis ĝin for de si kun ekkrio 
freneza kaj kuris, kuregis...

Kiam H atingis la teron, tiani la inaro estis libera, kaj 

per ila furiozanta nordventego la glacio, dismuelita en 
frakasajon. estis |Hilata suden.

Ne estis ia fiera fokĉasisto, kiu subrampis sub la 
ŝafofelan litkovrilon en tiu vespero, sed malgranda plo- 
ranta marbordana knabo, kiu ekhavis ion memoradi, kio 
persekutos lin maldormantan kaj sengantan, dum li vivos.

Mi ne fidas la maron, eĉ ne hodiaŭ. Sed bela ĝi estas 
kaj pentekostdkstaze blua.

El la sveda: Paul Nylen.

NOKTA (I ELA H KO
Klaŭnu KOHT

armega estiis la tago. Mallofta vetero. Neniam 
antaŭe nri vidis similan. Nin, nordanojn, ai- 
logas la neatingebla sorĉo de ,1’Sudo, ĝi sen- 
ĉese krias en nia sango kaj boras nian ani- 
mon per sopirdezirego: en la sunon, en la 
varmegon, — tien, kie ('entkoloraj floroj bri- 

l&s sur pompegaj kampoj, tien, kie la arboj estas kvazaŭ 
dikaj turoj, kie senmezuraj malfermitaj sinoj leviĝas kaj 
ondadas, kie la aero estias plena .je pasia haladzo, kvazaŭ 
estus ĉie malfermitaj lipoj.

Tien ĝi logas nin. nordianojn.
Kie la suno arda» ikaj bruligas kvazaŭ deziregflamo, 

kie la malhelkoloraj korpoj ensorbas ĝian forton, fekun- 
decon ikaj fajron. Kie la birdoj estas kvazaŭ papilioj — ili 
multkolore brilas — Svebadas super la horizonto kaj iliaj 
voĉoj estas gorĝoj, malklaraj.

Tien ni sopiras.
Tiu norda tago estis io simila.
Forta vento, varma, varmega blovis rekte de sudo.
Kiam estas en nordo varma, varmega vento ? 

Ĉiam estas niaj ventoj malvarmetaj, ĉiam ili forportas ion 
el nia sango, ebriigante nian animon. Sed tiu vento portis 
ion eti la sangon, portis 'ion. pro kio la sango iĝis 
dika kaj kompakta, pezpesa, kvazaŭ ĝi estus fluida matalo. 
Kaj en la animo ne sentiĝis freŝigu norda sopiro je la 
nekonato — ila animo estis libera 'kaj ĝojis sen altenleviĝo, 
ĝojis pro la suno. pro la vento, sentis plezuron de la ĉir- 
kaŭajo. ne aspirante la sopirojn.

Mi iris laŭ la helflava landvojo, apud kiu kreskis graciaj 
delikatstatliraj, sed dikbranĉaj kaj — foliaj salikoj. Kiam 
la vento efkbdovis. gi klinigis 'la salikojn — renversis ilin, 
kisis ilin. karesis, perfortis. La salikoj sterniĝis sur la tero 
kvazaŭ arĝentaj vestajoj — sed ili denove leviĝis kaj ord- 
adis sin. Sed la vento flugis antaŭen — varmega, fajra, po- 
tenca. Ne prolksime sur la herbejo kreskis en vico jiHoir- 
salikoj. Ili ŝanceliĝis kvazaŭ spiraĵoj en la ventekblovo, 
eĉ la maljunaj kverkoj bruegis apud 'la fonto, sed ili ne 
perdis foliojn — tiom forta ne estis la punkolero de la 
varma vento. Sur la vojo veturis fojnŝarĝo, sur kiu sidis 
koflorvesrtrta. sunbrunigita knabino. Siaj dentoj brilis pro 
plezuro kiam la vento alpremis ŝiajn vestojn, karesis ŝian 
korpon potencblove. Preterveturante min ŝi jetis al mi 
rigardon, en kiu eslis stulta voko.

Tia restis en mia memoro tiu tago.
La ĉirpado de la griloj estis surdiga. ili estis tiom mul- 

taj. lke la tuta vojbordo plenis je ilia brua kantado. Siri — 
sirr — sirr — akraforta, persiste. Sirr — sinr — sirr — 
kvazaŭ seĝoj, fajfoj, boriloj.

Subite obtuza bruo.
De malproksime. potence, inariaŭtiĝanita.
La ventblovo kvazaŭ plivigligis, lu griloj kvazaŭ imten- 

siĝis. Kvazaŭ oni estus devinta ankoraŭ rapidi, ankoraŭ 
fari, kio farebla. Sed sur la ĉielo ne eslas eĉ unu nubo, ĝia 
koloro estas maliklareblua, ĝiaj randoj grizetaj.

La malproksima bruo ripetiĝis. Ĉiam pli klare, pli laŭta, 

pli minace. Cia potenco malaperis, ĝi iĝis ĉiutaga kolero. 
Kaj dunn 'la sunsubiro ekaperis sur la vesperĉielo granda 
blua birdo, la senmezuraj flugiloj potencpende super la 
•ero, en la brusto kaj en la fajroflamoj.

Suibite piimallfortiĝis ila ventekblovo). eksilcntiĝis la 
griloj. Terura kadeto regis sur 'la tero, — nek sono, nek 
movo. Cio herbotrunketo staris senmove, ĉiu folieto kuŝis 
mallevita, klinite. Sed la flugiloj de la granda blua birdo 
konsumadis la ĉielon, kovris ĝin. Kaj de supre ekaŭdiĝis 
bruo, senmezura maro ŝajnis tie brueganta, senmezuraj ar- 
tmiroj tie muĝadis. Ĉiam pli proksimen, ĉiam pli proksimen. 
Cis kiam — ekfalis guto.

Tiam ekestis infero sur fla tero.
La plorsalikoj sur 'la herbejo kraketis lkaj rompiĝis, de 

ila kverkoj flugis folioj en sennombraj aroj. la salikoj efc- 
kuŝiĝis al la tero kaj ĉiu herbotrunketo hurlis kvazaŭ mai 
sata lupo. De la helgriza 'landvojo leviĝis granda polvoko- 
lono. ĝi turniĝis super 'la herbejo, ekkaptis en 6ian frene- 
zan ĉirkaŭiprennn la foldojn, splitojn. ekstermis la lastajn 
plorsalikojn kaj malaperis en la arbaro.

Varma akvo falegis teren en telerlarĝaj gutoj, kiuj. 
falinte en la oki tiom blindigis. La akvo fluis laŭ 'ia vizaĝo 
kvazaŭ rivero. La tersurfaco vaporis. La mallumo den- 
siĝis kvazaŭ autune. Cio iĝis malhelgriza kvazaŭ cindro.

Tiam ekdisfluis de la malproksimaj unuope starantaj 
tremoloj, kiuj kreskiis sur alta izola montdeklivo, strange 
delikata, malklara lumo, kiu degelis kvazaŭ lakto en la 
pluvo. La pluvo ĉiam pii malfortiĝis. Kaj baldaŭ ekbriletis 
mallainrtaŭ la tremoloj la leviĝanta safranflava 'luno. La 
blua pura ĉieflo brilis ĉirkaŭ ĝi (kvazaŭ Mso. La malgrandaj 
ludstacioj ekridetis. Nordo, nordo denove rericevis siajn 
rajtojn.

Mi iris trale — netrafe laŭ la kampo. Kristaloj brilis 
surtere. La arboj estis nigraj kvazaŭ fulgitaj. Kaj ili kaŝe 
susurigis la branĉojn. Nordo .. . nordo, la sekreto de l’kon- 
turoj enŝoviĝis inter '1« 'branĉojn, iaj estajoj ekmovigis sur 
la misteraj erikejoj ; de malantaŭ la nigraj arboj ekaŭdiĝis 
mallaŭta ridsonoro, paŝoj, voĉoj. Nordo. De la fonto levi- 
ĝis vaporo. Kaj (Kloroj, odoroj 1 Cu povas ankoraŭ io tiel 
odori, kiel nokto post tia tago, post tia pluvo? Cu povas 
ankoraŭ io tiei plenigi la animon per senfina sopiro, la 
pulmon per kristaloj?

Kaj subite mi ekridas : blanka arko estas jetita sur la 
ĉielon. Mi kostemiĝas kaj ekstaras. Blanka ĉielarko estias 
sur la ĉielo antaŭ Tni; sur la kvieta mistera arkajo de la 
norda ĉielo arke etendas sin antaŭe nevidita signo. Min 
ekregas 'la sankteco de rekzisto. Kion mi ankoraŭ bezonu ? 
Kion mi nbkoraŭ atendu? Mia vivo estas bela kaj granda. 
Tie malproksime brilas ila malklara brilega anko. Al ĝi mi 
rapidas. Sub ĝi mii malaperos. Mi ne mirus, se sur la ĉielo 
ankoraŭ aperus (kruco sub la arko. Kvazaŭ mezepoka er- 
mito mi tiam surgenuiĝus:

Dio unia, dio mia. 'lasu mm eterne resti ĉi tie!
El la estona: Hilda Dresen.
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DA VIRIMO
R O Z A L 1 O B E K l> R E

Sukojn do literoj sur paper’ mi plilijas; 
varmaj korsaluloj al virinoj fliujiis.

Koncepto pri la virino
Por la homaro la virino eslas lio, kion en la naturo ni 

nomas lumo, odoro, freŝeco; netaksebla granda valoro, signif- 
riĉa senco de la vivo.

Abstrakte esprimite: ia virino estas admirinde delikata, 
fleksebla materio, cl kiu artistaj manoj povas krei majstraĵon, 
sed en manoj de fuŝisto nmortigos aŭ neniigas.

La virino havas pli da inklinoj por belo kaj bono ol por 
malicaj inklinoj.

Kiu igas la virinon por elmontrado de trivialaj sentoj, liu 
duoble pekas; tiu pekas kontraŭ la virino, kiun li hontigas, 
senigante ŝin de ŝia majesta simpleco kaj pekas kontraŭ si 
mem, ĉar mistifikante sin li venenas sian propran inklinon al 
senco, beleco de la vivo kaj blinde kuras al la plena seniluziigo.

Tia homo sentas la vivon sencela, senenhava kaj lio eslas 
turmenta puno.

Naskopatrino, edukantino de popoloj estas la virino. Kiel 
indas okupi lokon en la vasta mondo tiu popolo, kiu forgesas 
estimi la fonton de sia deveno: — la virinon ?!

La virina honesteco
Ciena iemo. Oni multe parolas pri tio. Por longa pritrakto 

gi ne indas, ĉar iu estas honesta aŭ ne honesta.
Laŭsperte pri honesteco de aliaj tiuj ŝatas babiladi, kiuj 

volonte silentas pri la sia.

Facile kondutas honesta liu, kiun neniu instigas je la 
malo. — La vere honesta virino restas sur la rekta vojo mal- 
graŭ mil allogoj kaj ŝi ne hontas perpiede marŝi, kiam ŝi povus 
lizi kaleŝon — la kaleŝon de alia.

La honesta virino estas kerno kaj konservanto de ĉiuj 
belo kaj liono; — ŝi estas dia donaco de sia familio, beno por 
la socio.

La virina beleco
La homo konsistas cl korpo kaj animo. La virina heleco 

same estas duspeca: korpa kaj anima.

Efemera estas la unua kaj dumviva — la dua. La unua 
timas la maljunigon; la dua neniam agigas, sed restas ĉiam 
juna.

La virino, kiu posedas nuran korpan belecon, similas al 
pupo en fa montrofenestro, kiun oni volonte rigardas kaj eble 
eĉ aĉetas tiu, kies budĝeto permesas tian luksan elspezon, sed 
post ioma ludo li tuj forgesas pri ŝi, se nova, pli bela pupo 
proponas sin.

La virino flegu, klopodu konservi sian korpan belecon 
ĝis fina limo de ebleco, sed ŝi ne neglektu eĉ por momento, 
ke la realan valoron de ŝia beleco oni taksas, kiam ŝiaj lipoj 
malfermigas je parolo.

La parolo kaj agoj de la virino estas destinitaj por mani- 
festi pri ŝia kaŝita beleco.

La amo
Nuntempe kolorperdinta velkadas la. pro larmoj rosa. pro 

rideto purpura, miraklofloro de la vivo : -— la amo.
Nun la homoj kuras je necertaj celoj kaj ili ne havas 

tempon por ami. Pro la freneza sinpelado forfurigas e) ilia 
vivo — unu granda valoro. Ili forgesas ami kaj anstataŭe ili 
lernas — utiligadi.

Ili mensogas al aliaj, mensogas al si mem. Tiu mensogo 
eslas brua, altrudita. Tiamaniere oni volas mistifiki sin, ke lio 
ĉi eslas la vivo.

Nur kiam ili restas solaj kun inertaj, detruitaj muskoloj, 
tiam venas la rekonsciigo, ke ĉio, kion ili faris ĝis nun. ne 
estis io alia — nur sencela perversa sinpelado por la nenio. 
Nur tiam ili vidas, ke ilia vivo restis senfrukta, dezerta kaj 
tremigas ilin la penso pri maljunigo.

Se la virino denove povus okupi sian destinitan lokon 
tiam ŝi rekonus sian grandan valoron, ŝi ne estus plu luksavid.i. 

pupopova, degenerinta. Si povus instrui la viron je lio, kion 
jam multaj forgesis el ili: ŝi instruus lin labori por ŝi kaj kune 
kun ŝi, honeste vivi; ŝi instruus lin — laŭkore sincere ami. Estu 
benata la virino, kiu restis virino kaj ne aliformigis je nura 
ino. En vera virino ĝermas la triumfanta vivo mem . ..

La ekfloriiĵanta virina animo
La knabininlano rapide evoluas en animo. Siaj observemo 

kaj rimarkoj estas surprizaj jam en la 4a—5a jaroj.

Kiu volas leni en gusta direklo la animan evoluon de sia 
filineto, tiu serioze konsideru ŝin jam en liu ĉi aĝo, ĉar en la 
infanaj ludoj kaŝiĝas la estonteco: la anlaŭĵelita bildo de la 
vivo kaj destino.

La malbonajn inklinojn, sin anoncantojn kelkloke nur 
malofte, aliloke abunde — kun kompetente fortaj manoj devas 
sarki ĉar kiu prokrastas lari tion en tiu ĉi ago, post jaroj jam 
malfruis. La knabino, atinginta sian dekan jaron, eslas nur 
duone infano, dum la knabo multfoje estas fleksebla ankoraŭ 
en sia deksesa jaro.

La malbona ekzemplo kaj preferece kaŭzas en la k nu biri 
amino grandan detruon, kies konsekvencoj ne estas antaŭ- 
videblaj. Se neniu estas, kiu serioze povus okupigi pri ŝi. tiam 
pli prudente lasi ŝin sola. Siaj bagatelaj amuzoj, ludoj, zorge 
elektitaj libroj servos je ŝia bono.

Kiu nerimarkite atentas knabineton ludantan kun ŝia pu- 
peto, liu vidas kaj guas pli ol kiom li imagi povas. Sed des pli, 
kiam ŝi komencas kompreni la legitajn fabelojn kaj klarigas 
ilin laŭ sia percepto. Plezuro eslas aŭdi tion l

Kiel ŝi babiladas pri siaj amikinetoj, pri iliaj fratoj kaj 
gepatroj! — Precipe ĉe tiu punkto oni devas protekti ŝin, ke 
ŝiaj prijuĝoj estu bondirektaj.

Ciu vorto, ĉiu movo bezonas gustan klarigon, bonvolan 
motivadon ĉe la eta knabino, kiu en si jam estas multfoje 
serioza kritikanto pri la — plenaĝuloj.

La patrino
Inter la virinoj staras sur la unua loko — la latrino, kiu 

edukas en siaj gefiloj la estontan generacion/

Kiam la patrino donas vivon al sia infano, post mildiĝo de 
la suferoj ŝia unua demando : ĉu knabo aŭ knabino eslas la 
novnaskito ?

Kiam ŝi ekscias, ke ..knabino", ŝi revmedilas. Malgaja rideto 
aperas ĉe ŝiaj lipoj. Knabino ... Dum momentoj reaperas 
antaŭ ŝi sia luta vivo kaj la jus travivita vea sufero... Kom- 
pate ŝi rigardas la etulinon ...

Kiam unuafoje ŝi gustumigas al la novveninto la dolĉecon 
de la patrina lakto, ŝi sentas, ke ŝia ĉirkaŭprenu Ienas - alian 
virinon, kiu jus ekiris al sia malcerta vivovojo, sur kiu atendas 
ankaŭ ŝin la sankta devo. donita de la Ĉiopova al la virino la 

patrineco.
La patrino vidas kaj amas sin mem en la filino. Kiel Si 

vartas, flegas ŝin I Dio, kiel ŝi dezirus vidi la daŭrigon, relio- 
viĝon de sia vivo, tiun alian virinon — feliĉa.

Al la koro de la patrino eslas ĉiam pli proksima la filino 
ol la filo. Tiu ĉi fenomeno eslas atribuebla al ŝia delikata 
instinkto, per kiu ŝi rapidas protekti la knabinon, en la vivo 
tre malfacile prosperkapablan.

La patrino fanatike arnas ankaŭ la filon, sed en tiu ĉi amo 
juni evidentiĝas la fido pri energio de la knabo, kiun atendas 
en la vivo pli da eblecoj por prosperi.

La 'animo de knabo eslas pli simpla, pli facile elkonebla, 
ol tiu de knabino, kies sentemeco reagas je ĉiu impreso, influo. 
En la viro eslas kaj eblas esti memstareco, jam pro la natur- 
donitaj rajtoj, dum la virino havas nur tre malofte lion en 
esceptaj okazoj, ne tial — laŭ onidira aserto, ĉar la socia kutimo 
senigis ŝin de tio, sed ĉar laŭ la korpa kaj anima strukturoj ŝi 
ne kapablas por tio.

ĉion ĉi scias eĉ la plej malklera patrino. Sia instinkto 
kvazaŭ konjektigas tion al ŝi kaj ŝi ĝuste konsideras sian devon 
en ĉiu okazo, ĉar la vivo ne estas teorio, sed praktiko. Eterna 
(/randa konstanteco.

Se iu sperta karuklerkonnnto ne liedaŭrus la penon 

13



por finesplori la patrinojn de du geedziĝontoj, la ĝusta ekkono 
pri la patrinoj — kun certa logika vicigo de la motivoj — 
antaŭmontrus al liu la estonian vivomanieron de la juna paro.

Profunde ekkoni la patrinon estas eble nur en sia hejmo, 
kiam en la familia rondo neĝenile ŝi vivas sian individuan 
vivon.

La pompe vestitaj, ..ĉarmaj" patrinetoj jam riĉigis per 
multaj perfiditaj edzoj kaj edzinoj la nombron de seniluziiĝ- 
inloj.

En stranga epoko ni vivas hodiaŭ. La mondmilito postulis 
teruran amason da virovivoj. Jam antaŭ ol lio ĉi okazis, la 
virinoj proporcie estis pli multaj ol la viroj. Nun tiu ĉi’ senpro- 
porcieco eslas tre frapanta.

Malmultnombre estas la viroj, kaj multmobre la virinoj. 
Kaj kion ni vidas ? Antaŭ la observanto malkovriĝas strangaj, 
ŝajne komike ridindaj, sed reale tre konsiderinde afliktaj 
scenoj.

La gejunularo sentas sian rajton por belecoj de la vivo 
kaj tamen ili staras hezitante antaŭ ĝi aŭ stumblante ĉiumo- 
ir.enle perdas vojon kaj estas dolore vidi ilian baraktadon. 
Neniu ekzistas, kiu kun amema zorgo ebenigus la vojon. La 
floroj velkas kaj dum burĝoniĝo rompiĝas la fruktodonaj arboj.

Spontanee venas la demando : kie eslas iliaj patrinoj ? Kien 
malaperis la laborantaj, simplaj, erkoraj patrinetoj, kies 
sankta destino : instrui la gefilojn pri ĉiu belo, pri ĉiu bono ; 
esti apud ili en ĝojo kaj malĝojo kaj kun amanta koro, kun 
fortaj manoj gvidi ilin sur la rekta vojo. Kie ili estas?

La plimulto de la patrinoj fariĝis viktimo de monstra eraro. 
En farsaj kostumoj vestite ili demonstracias sur la strato. 
Ilia apero, ĉiu movo frivole proklamas al la mondo, ke ili, la 
patrinoj de familiaj fajrujoj, fine lernis „i>ii>i“ ... Ili lernis 
esli junaj liam, kiam iliaj gefiloj jam sentas sin lacaj kaj 
avoaĝaj.

Kio okazus tiam, se ŝiaj gefiloj rekonsciiĝus, kaj ili rekonus 
la ridindan malbelon ĉe sia patrino ? — demandas la atenta 
observanto. — Kio okazus tiam, se ili irus al ŝi por depreni 
tiun maskon, ne decan al ŝi ? Kio okazus, se la plenaĝa filo 
konfidencie komunikus al ŝi ke lia amiko, kiu hieraŭ vidis ŝin, 
de tiu ĉi vido lernis malrespekti, priridi la virinon kaj decidis 
neniam edziĝi ? ... Kio okazus tiam ?

Mi kredas, ke pro tia sincera, bela parolo ekmoviĝus la 

palrinkoroj. Ili redonus al siaj gefiloj — la veran patrinon, 
kiun tiuj neniam bezonis pli ol nun.

Kiel povas timi la patrino, kiu donis vivon al karaj belaj 
infanoj, — la maljuniĝon ? Poezio eslas en la maljuniĝo. 
Mirinda poezio de la velkanta aŭtuno, kiun poste kovros la 
mirakla orginalo de eterne junaj rememoroj.

La edzino

Tru ĉi vorto ..edzino" signifas la veran destinon de la vi- 
rino. Feliĉa estas- tiu virino, estu ŝia sorto kiel ajn malfacila, 
kiu sincerkore povas aserti pri si. ke ŝi estas vera komprenema 
edzino.

Sajne ne multe da rajtoj kaj multe da devoj kaŝiĝas sub 

tiu ĉi vorto. Tiu ŝajno erarigas multajn virinojn, kiujn ĝi 
instigas, ke eksterfamilie, en la vasta mondo ŝi serĉu siajn 
neekzistantajn rajtojn ; ke ŝi vivu por aliaj, por la ŝajno.

Hejme, dum plenumado de siaj devoj kelkfoje la virino 
povas veki en si kaj en siaj proksimuloj tiom altvalorajn, ne 
ĉiutagajn sentojn pro kies foresto neniel povus ŝin re- 
kompenci la ŝajno kaj ekstera vivado. La milito mil kaj mil 
ekzemplojn produktis por tio. Kio atendis tiun edzinon, kiu 
konscience plenuminte lu devojn povis akcepti la revenintan 

edzon ? Kontenteco, aino, fido pri la estonto. Je nli ol ĉi tiuj 
edzino ne povas aspiri.

Estu la edzino nur ..bona" virino kaj ne estu laŭdita de 
multaj per ..saĝa virineto". Ĉar kion signifas la „saĝa virino" ? 
Neniam kvitigeblan grandan ŝuldon de la vivo.

La maljuna fraŭlino
Inter la virinoj indas je la unua loko — la patrino. Sed la 

virina sekso havas ankoraŭ alian rimarkindan personigantan. 
La martiro de la virina sekso estas ŝi : la maljuna fraŭlino.

Se la maljuna fraŭlino troornamas sin, neas sian aĝon, fan- 
faronas pri amaso de iamaj aŭ neniainaj svatintoj, pro tio ne 
trafu ŝin — moko.

Se ariĝinte ili laŭte kriadas: ..Rajton al la virinoj 1“ - ni 
lasu ŝin furiozi pro la amasigintaj amaraj sentoj. Tiu ĉi vana 
trcpenado eluzas ja ŝiajn ĉiujn fortojn.

Hejme ŝi konfesas ja al si. ke per tiuj imagitaj rajtoj Si 
povus komenci nenion, ĉar ŝia sekreta sopiro, ŝia instinkto aspi- 
ras je tute aliaj rajtoj, kiuj estis donitaj al ŝi jam ĉe la naskiĝo. 
Sed intertempe iel ili forglitis el ŝiaj manoj aŭ ŝi metu troris- 
kante malgajnis ilin.

Se oni mokas, ignoras aŭ ne konsideras ŝin serioza, tiam ŝi 
fariĝos hommalamanto, retiras sin kaj perdas sian virinecon.— 
La maljuna fraŭlino havas ja varme senteman koron.

Ni rigardu, kiel avide ŝi kisadas la malgrandajn gefilojn de 
sia frato aŭ fratino. Tiam ŝi sentas, ke ŝi havas rajtojn ..

Se ŝi havas katon, birdon, hundeton, kiel ŝi ludas kiui ili! 
Por liuj Si malavare donas sian tutan amon.

Kiu edziniĝas kun maljuna fraŭlino, tiu multokaze bonŝance 
elektis Li ricevis imitindan edzinon, ĉar la maljuna fraŭlino, 
antaŭ kiu la pordego de virabeloj estis fermita, povas laŭvalore 
taksi ilin, kiam la pordego malfermiĝis.

Sia maljuna aspekto kaŝas junan, amantan koron, zorgan 

atentemon, kiuj estas veraj trezoroj — por la viro.
Ni estimu la maljunajn fraŭlinojn, estu ni komplezaj al ili, 

kaj indulgemaj pri iliaj kapricoj, ĉar al la maljuna fraŭlino ni 
ĉiuj estas — ŝuldantoj.

La vidvino
La situacio de vidvino estas ia plej dolora. Estu ŝi malgaje 

funebranta vidvino aŭ estu — tiel nomata „gaja vidvino", ŝi estu 
riĉa aŭ malriĉa, bela aŭ malbela, klera aŭ trolimigita, ĉiuokaze 
ŝi meritas kompaton.

Ĉar kio, respektive kiu estas la vidvino, perdinta en sia 

edzo defendanton, ŝirmon, enhavon de sia vivo aŭ tiu vidvino, 
staranta ĉe tombo de sia tirano, vivdetruanto kaj eĉ larmi ne 
povanta ? — Virino, kiu restis sola.

Kion signifas resti sola, tion scias nur vidvino, kiu serĉante 
kvietiĝon reiras tien, kie antaŭ nelonge staris — katafalko ...

L« bopatrino
Malfacile esti bopatrino 1 En Ja ĉiutaga vivo la bopatrino 

plenumas tiun rolon, kiun en la politiko — la diplomato.
Kiom multe da miskomprenoj, konfliktoj okazigis jam la 

malbona bopatrino kaj kiom da malkontentoj forigis la bonu I 
Se la bopatrino provus senpartie prijuĝi la vivon de la juna 

paro kaj ne ĉiam pravigus sian infanon, sed konsiderus ankaŭ 
la infanon de la alia bopatrino kaj se ŝi ne tuj ĉirkaŭprenus 
sian filmon, kurantan hejmen kun mil plendoj, sed travidante 
tra la larmovualo ŝi serĉus la veran kaŭzon de la malpaciĝo, 
per milda patrina prudento finesplorus la aferon, tiam — eslus 
ne tiom oftaj la — eksedziĝaj procesoj.

La patrinoj devas instrui al siaj filinoj, ke la vivo estas ja 
tia, kia ĝi estas__ Do ankaŭ la sinjoron edzon tiel oni devas
konsideri, kia li estas kaj la edzo estas ja delikata, afero, li tute 
ne meritas tion, ke iu kuraĝu ignori aŭ neglekti lin.

Kiu ne estimas sian edzon, tiu estu preta, ke iun tagon ŝi 
restos sola kun — sia patrino. Sed la larmojn de la virino, 
sopiranta je sia edzo, eĉ la plej artifike rafinita bopatrino de la 
mondo ne povas forviŝi. Estu ĉiu bopatrino — bona diplomato.

Epilogo
Kompatinde aspektas la pozanta virino, kiu lasante malvar- 

iniĝi la hejman fajrujon kriadas tondrajn vortojn en la granda 

— nenio.
La simpla, vera virino estas animo de sia familio, kiu de- 

fendas ŝian dignon kontraŭ la danĝeroj.
Sia voĉo estas neafektita, ŝiaj agoj estas senbruaj. Al ŝi 

apartenas la estinto kaj en siaj manoj ŝi tenas la estanton kaj 
estonton.
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A ar T A li B A VIRGULINO
LUIS e I M fi X K e tR HtTl A

Consuelillo (pron. Konsuelijo, karesnomo de Conso- 
laciĉn) estis la plej beleta kaj ĝentila junulino de la tula 
kvartalo.

Si havis korpon balanciĝantan kaj admiregindan, laŭ- 
diine modelitan. Sia vizaĝo bruneta kaj esprimplena ŝajnis 
penikverko de 1’granda Romero de Torres*).  Si posedis 
belajn okulojn, brilajn kaj migdalformaj)! kaj ombritaj)! 
gracie per la malhelbluo de ĉirkaŭokulaj ringajoj. Kaj ŝia 
buŝo malgrandeta kun tre ruĝaj lipoj kaj blankegaj dentoj 
similis al belega kaj alloga dianto; ĉio beleco kaj plen- 
sukeco.

Tiom da simpatioj ĝuis fa knabino inter la simplaj, 
humilaj homoj de tiu pentrinda kaj purstila angulo de la 
urbo andaluza, ke ĉiuj ŝin admiris kaj amis tutkore, ĉar 
per siaj ĉarmo kaj boneco ŝi sciis ekakiri ĉies inklinon, kiu 
kun ŝi interrilatis.

Nature, la junviroj plej memfidaj kaj bonstaluraj de 1’ 
kvartalo iradis, por ..trinki la aeron" post Konsuelijo, la 
bela etulino, kiu havis la talenton igi „frenezperdita“ la 
viron, kiu ŝin rigardis nur unu solan fojon. Kiom eminenta 
estis tiu Konsuelijo! Dio mia, kia katedrala virino!

Sed ŝi ne decidis sin por iu el ŝiaj amindumantoj. Kaj 
kiam la amikinoj ŝin demandis pro Ja kaŭzo, kial ŝi ne 
..aligis al si fianĉon", Konsuelijo respondis kun multa gra- 
cieco kaj petolemo :

— Fianĉon mi? Nu, nu, ..filinoj, vi ne tute prudentas! 
Kial mi bezonus ilian malhelpaĵon? Kiel kaprompilo **)  ja 
sufiĉas al mi la bastono de mia patro! Ea ***)  jam mi diris 
ke mi eĉ vidi tiajn ne volas ! —

Tamen, malgraŭ ĉi tiuj paroloj de la knabino, iunokte 
iu vidis viron ĉe la fenestro de Konsuelijo, kaj tiu eltrovo 
efikis grandegan sensacion en la tula kvartalo. Kaj ekestis 
komentoj ĉiaklasaj kaj ĉiagustaj.

Konsuelijo kun fianĉo ! Kiu estas Ia feliĉulo ? Cu li 
amas ŝin vere aŭ nur pro tempopasigo ?

Ĉu ili geedziĝos-aŭ ne geedziĝos?
Sekvintatage la beleta infanino sin vidis sieĝata de Ia 

demandoj kaj ŝercoj amikinaj.
— Bondeziron. Konsuelijo, — diris unu,
— Nu, infanino, jam vi estas ..establita"! — elvokis alia.
— Aŭskultu, koketa, kiu estas li, kiu ..ekmovis vian 

tintilon" (plaĉis al vi) ? — demandis tria.
— Tion. tion ... ŝi diru tion! — petpostulis fiore la 

ceteraj.
Kaj antaŭ tiom da atento kaj interesiĝo Konsuelijo 

parolis, tamen envolvante siajn vortojn per ia seriozeco ne 
kutima al ŝi, kio rezultigis grandan miron en la grupo de 
knabinoj ŝin ĉirkaŭantaj.

— Vi ne konas lin, vi. Li estas junulo tre bela, tre 
bonkonduta kaj tre hone vestita, kiu min tre amas. Li estas 
sinjoro el super nia nivelo, kiu juris al mi, ke sen mia per- 
soneto li ne povus vivi. Kaj mi ekkompreninte tuj lian 
amon, sentis penetri al mua animo liajn vortojn bonajn kaj 
dolĉajn, kaj mi diris al Ii la jes’on el tuta koro. Cu mi agis 
malbone? —

La frazoj de la knabino efektis kiel bombo. Kian sen- 
prudentajon faris Konsuelijo ! Elekti kiel fianĉon iun 
grandsinjoron! Kion do pensis la infanino?

Julita (Hulita), knabino kun multa gracieco, estis ko- 
misiata paroli pri afero sufiĉe malagrabla al Konsuelijo.

— Vere al vi turniĝis iom la kapo, virineto — ŝi diris

•) Fama nuntempa pentristo el Cordoba.

*•) dusenca: ludilo kaj fumilo.
•'•) interjekcio: nu. nu bone (por fini diskuton).

.r-mvn
al ŝi. — Vi kredas, ke tiu edzinigos vin ? Eĉ ne pensu tion, 
malsaĝulineto! Krome... ĉu vi ne memoras pri Rafaelo, 
filo de 1’ buĉisto, kiun vi tiom ofte rifuzis ? Atentu bone pri 
li, ĉar vi ja konas lian ĵuron antaŭ ĉiuj: „En la tago kiam 
mi ekscias, ke Konsuelijo havas fianĉon, en tiu tago mal- 
sckiĝos mia tranĉilo, Tio validu!"

— Kaj al rni. kion koncernas tiu Rafaelo? — respon- 
dis malestime la junulineto. — Li estas fanfaronulo kaj 
malkuraĝulo ne havanta riskemon, eĉ diri nur ,,pepeton“ 
al inia Alvaro, kiu estas la plej kuraĝonta kaj bona de la 
tero. Mi ne mensogas, knabinoj : Alvaro sciis konkeri mi- 
an koron, kaj min ..frenezigis".

— Dio volu. ke nenio okazu — ekkriis Julita. — Rafa- 
elo estas vantulo kaj...

— Ea, lasu ni nun malgajajojn! — kriis multaj kna- 
binoj. — Ni iru al danco, kiun aranĝas hodiaŭ nokte la krin- 
gisto por festi, ke lia edzino havas 'trinaskitojn. Kaj vi an- 
ka ŭ venos, Konsuelijo! —

— Ne, mi ne povas. Mi atendas mian fianĉon, kaj ne 
povas esti. Por mi finiĝis jam ĉiuj festoj kaj amuzoj. Por 
mi jam ne ekzistas pli ol unu afero en la mondo : Alvaro!

Estis Sankta Vendredo. La tipaj kvartalstratoj estis 
superŝutitaj de granda homamaso. Preterpasis la procesioj. 
La konsentitaj ..saltas" (preĝkantetoj) intermiksiĝis kun 
la unutona tamburrulado, kunformante koncerton mis- 
tikan kaj malĝojigas Odoris je floroj, je juneco ...

Cie oni enspiris religian fervoron, kaj ĉiuj vizaĝoj 
dolĉe moviĝis murmurante preĝojn.

Alvaro kaj Konsuelijo sidantaj ĉe la dompordo de la 
knabino anime babilis, dezirante sin engluti reciproke per 
la okuloj. Feliĉaj ili estis ! Kiom ne antaŭsentis ili tion, 
kio estis okazonta pc.t kelkaj momentoj!

La Virgulino de 1’ kvartalo, la figuro adorata en la 
tuta urbo, haltis antaŭ la du enamiĝintoj! Alvaro formetis 
respektplene la ĉapelon kaj Konsuelijo krucsignis sin favore.

Subite, voĉo malvarma kaj malagrabla diris al la 
orelo de la knabino :

— Konsuelijo, vi devas nun tuj kanti „salt<a“ n! 
Timigite ŝi ne povis subpremi ekkrieton de teruro. 

Rafaelo, la junulo tiom ofte rifuzita de Konsuelijo trovigis 
antaŭ ŝi, kun minaca kaj venĝema gesto.

— Kio estas al vi, infanjo? — demandis Alvaro sian 
fianĉinon.

Si silentis timema kaj senkuraĝa. Ion tragikan ŝi 
antaŭsentis, ion teruran ...

— Nenio estas al ŝi — parolis furioze Rafaelo sin tur- 
nante el Alvaro. — Nur, ĉar mi kapricas fce via... fianĉ- 
ino kantu salta'n. Mi supozas ke vi ne kontraŭdiros, kaj 
se eble jes, tamen ŝi kantos ĝin spite. Ci tie ordonas mi. 
kaj ĉu Konsuelijo havas fianĉon aŭ ne. ŝi devas fari ĉiuo- 
kaze, kion ajn mi volas. —
’• — Mi petas, moderu vin iom, ĉu vi komprenas ? — 

rediris nervekscitite Alvaro. — Ce neniu mi toleras tiajn 
arogaĵojn nek ke oni devigu al io mian fianĉinon. Konsue- 
lijo ne kantos, ĉar ŝi ne volas. Cu vi bone aŭskultis ?

— Tion ni ja vidos, sinjoreto dando ...
Alvaro faris superhoman fortostreĉon por reteni sin ; 

Konsuelijo sin ĵetis en la brakojn de sia fianĉo petegante 
ke li kvietiĝu.

— Pro la respekto kiun meritas ĉi tiu figuro, kiun ni 
antaŭ ni vidas — ekkriis Alvaro — mi petas vin prokrasti 
la aferon ĝis pli poste. Ni intervidiĝos en loko, kie neniu 
troviĝas, en loko. kie vi povos min insulti kun pli da libe- 
reco ol ĉi tie ...
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— Ne. ĝis pli poste ne. — muĝis ekster si Rafaelo. 
Nun fuj, malkuraĝulo . ..

Neniu povis ĝin eviti. Rafaelo kun la tranĉilo en inano 
sin ĵetis sin Alvaron. Kelkaj sekundoj de terura lukto kaj 
ekkrio timegiga sufokiĝis en la gorĝo de nun el la inter- 
balantoj. Alvaro estis mortiginta Rafaelon.

La konfuziĝo estis grandega. La homoj ĉirkaŭgrupiĝis, 
gardistoj alkuris ...

Alvaro kaj Konsuelijo unuigitaj per kortuŝa eirkaŭ- 

preno de amo kaj doloro, falis surgenuen antaŭ la Virgu- 
lino.

Kaj la knabino levante a) la bildstatuo siajn belajn 
okulojn malklariĝintajn pro ainara ploro, parolis kun dol- 
ĉeco kaj rezigno :

— Virgulinjo mia. Vrrgulinjo liona! Pardonu al mia 
Alvaro, ĉar li ne estas kulpa pri tio. Estis nii, tial ke mi 
amas lin tiom ! Estis mia amego. Patrino de la animo !

El la kastila (andaluza dialekto) Jose Berger

OBSERVO Li vidas la noktan flankon de la vivo. sed samtempe li eslas 
bonega vidanto de la faktoj. La plej fantazian sorĉromanon su- 
peras la vivo — jen lia opinio. Li vidas fruktvendistinon sur Ia 
strato — kaj verkas fabelon pri la „ora poto". Li vidas malno- 
van, kadukan domon — kaj gvidas nin en la mezon de la me- 
zepoka gildvivo.

Sin mem li volas simboli en sia plej ŝatata verko „Vivo- 
pinioj de la katfraŭlo Murr“ en la persono de la orkestrestro 
Kreisler — la plej speciala kaj plej mistera inter siaj naskaĵoj.

En sia plej konata verko „La eliksiroj de la diablo" li 
montras la lukton de aersono kontraŭ si mem, de homo kun 
duobla animo.

La moralo de liaj verkoj eslas plej pura. Li provis montri 
al ni la vojon al la senkarneco kaj senkulpeco.

Gerte, ke li estas la plej granda rakontotalento de sia nacio 

kaj de sia epoko.
Antaŭ nelonge pasis lia 150-a naskiĝtago. Tamen liaj 

verkoj estas freŝaj kaj vivoplenaj. Hi restos ĉiam la konsolantoj 
de homoj, kiuj eslas malkontentaj kaj malfeliĉaj en liu ĉi 

mondo. Ludoviko Lesmann.

DANIEL

La morto estas ĉiam kruela. 

La morto estas ofte blinda.

Lia nomo jam estas bone konata en mia movado. Muliaj 
ĝuis lian arton, admiris lian silke karesan voĉon dum kongresoj 

en Budapest, Niirnberg, Geneve. 

Malnovaj abonantoj de L. M. 
ĝoje memoras pri liaj valoraj 
komponajoj, aperintaj en la 

unuaj jarkolektoj.
En lora profundo de Sibe- 

rio li konatiĝis kun Esperanto 
kuj luj fariĝis fervora adepto 
de la ideo. Lian belaman ani- 
mon inspiris ankaŭ la poezio 
de la lingvo kaj Ii donis jam 
multajn originalajojn al nia mu- 
zikliteraluro. Lia komponista 
talento per ĉarmaj, esprirariĉaj 
inelodioj interpretis la pervorte 
'nenuanceblajn ekordojn de la 

Esperanta Liro. Estas poemoj, 
kiujn popularigis lia arto, tiel 
altŝataba ankaŭ ĉe la ne espe- 
rantista publiko.

La redaktaro ĝoje plenumas 
la deziron de multaj publikante 

lian lastan komponaĵon ,,/ian- 
tantaj postenoj", kiun kun 
granda sukceso li mem pre-

zentis unuafoje en Genĉve, okaze de la teatra vespero. Espe- 
rebte dum liu ĉi jaro ni povos aperigi ankoraŭ kelkajn el liaj 
verkoj. ‘ p\ 4.

E. T. A. HOFFMANN.

Li eslis artisto en la plej vera senco de la vorto : poeto 
komponisto, orkestrestro, pentristo, reĝisoro kaj modela juristo 
en unu persono. Lia fantazia kaj sprita animo respegulas 
grandajn emociojn, sed kiel ŝaŭmo sur la ondoj : klarigas el liaj 
vorloj kaj agoj fundamentaj pensoj puraj kaj altaj.

Romantikaj oni nomas liajn verkojn: romanojn kaj nove- 
lojn demone mistikajn kaj problemajn. Kaj vere, se ni legas 
ilin, ni sentas nin mirinde tuŝitaj. ĉar en la profundo de la 

animo kuŝas dormanta mondo, plena de absurdaĵoj kaj miste- 
roj. Kaj li, la potenca sorĉisto — kvazaŭ granda imperiestro en 
liu ĉi sonĝlando vekas ĝin per ununura svingo de sia 
sorĉilo : lia arto. Tiun strangan mondon ni trovas ne nur en 
liaj verkoj, ankaŭ lia vivo estis mirinda fabelo.

Naskiginto en la jaro 1770. en patriciofamilio, li baldaŭ 
ekkonis la mizerojn de 1’ vivo, vivante for de siaj gepatroj en hi 
domo de sia avo. Li fariĝis juristo kaj poste ŝtatoficisto. Post 
nelonge li vivas jam en ekzilo, en malgranda pola urbeto, pro 
ŝeico kontraŭ siaj estroj. Poste oni sendas lin en Varsovion, kie 
li fariĝas la centro de la spirita, precipe muzika vivo. La mala- 
miko, la franca armeo forpelas lin de ĉi tie. Li fariĝas muzik- 
direktoro en Bamberg kaj poste en Dresden ; sed lia feliĉo ne 
daŭras longe, li perdas sian olivon kaj vojaĝas el Berlin, kie 
li, per helpo de sia plej bona amiko T. G. Hippel, ricevas la 
oficon de kriminalkonsilanlo. Nun lia vivo estas certigita. Li 
plenumas siajn devojn modele kaj estas la plej justa juristo en 
Berlin. Sed dum la nokto ekflamas lia demona spirito en la 
drinkejo de Lulter & Wegener, kaj hejmenirante li verkas tiujn 
rakontojn, kiuj faris lin fama. Per ili li fariĝas la granda kaj 
faina verkisto.

Lia arta pricipo estas la kunligo de la supernaturaj feno- 
menoj kaj la realeco, la sorĉo, demoneco, fantazio kaj ĉiutage 
kaj filistreco.

En la mondo de sorĉo, mallumo, timego —- li estas hejme.

Kiam en siaj glaciaj brakoj ĝi forportas homon kiu laca 
jam retiriĝis de la batalo, ni rezigne kliniĝas, sed kiam per 
avida brakumo ĝi rabas el nia mezo viron plena je utila akti- 
veco, je vivantaj esperoj, ni kvazaŭ ribele staras kontraŭ la 
superhoma fakto.

Daniel Evquem mortis en Ia nokto de la 26 a al la 27 a de 
januaro post mallonga malsano. Kvankam pli ol 72 jara li 
konservis ĝis la fino la plej karakterizajn mensajn ecojn de 
junulo : sanan optimismon, nevenkeblan entuziasmon, senlacan 

agemon.
Li estis Honora Konsilanto ĉe la Apelacia Kortumo en 

Parizo, Kavaliro de la Honora Legio, Prezidanto de la Societo 
Franca por Propagando de Esperanto kaj Estrara Membro de 
multaj aliaj societoj. Sed lia plej glora titolo restos : Li eslis 
bona homo.

Bona homo, kiun oni trovis en ĉiuj homamaj entreprenoj, 
ĉefe en la du ĝemelaj movadoj ..Pacifismo" kaj ..Esperantismo".

Bona homo, kiu senhezite riskis sian vivon, kiam subita 
ondego jam estis forŝirinta mallertan banantan. Kun streĉo de 
ĉiuj fortoj kaj post longaj klopodoj Daniel Eyquem, kiu eslis 
majstra naĝanto, reprenis de la furioza maro ĝian viktimon.

Rŭm siaj liberaj horoj li volonte serĉis la societon de la 
muzoj. Li estis invetisto de originala kaj tre interesa muziknota 
sistemo, kiu ebligis tujan legadon. Krom tio li ankaŭ multe 
laboris sur la Esperanta literatura kampo. Depost septembro 
1912 a li estis redaktoro de la rubriko ..Internacia Vivo" en la 
bonega ..Revuo", kaj Ia legantoj de L. M. certe rimarkis liajn 
tradukojn el Musset. — Originale li verkis la burleskan 
duaktajon „La Hundo parolanta" kaj la viglan komikan opere- 
ton „La Ramolidoj" kies muzikan parton aranĝis barono E de 
Meni!. — Ambaŭ teatraĵetoj eslis kun bona sukceso luditaj ĉe 
la Verda Kato.

Kun Daniel Eyquem la Esperantistaro perdis eminentan kaj 
multvaloran batalanton, kaj ĉiuj, kiuj konis lin persone, karan 
amikon.

_____________ /t. S,

La titolpaĝo eslas linotipo de nia artisto Paŭlo Varsangi.

M I n A E L O S A R O S S Y

1«



RAYMOND SCHAVARTZ: VERDKATA TESTAMENTO

/2/ paĝoj. Prezo (inkluzive afranko) IO fr. frankoj, 2 sv. fran- 
koj, aŭ egalvaloro. Centra Esperantista Librejo, 51, rue de Clichg, 
Paris IX. — Esperantista Presejo, J. Solsona, 9, rue Balle. 

Paris, 1926.
Iu frapetas ĉe la pordo. Surprize ini vidas, ke vireto, raj- 

danta sur lerneja terglobo, elegante ruliĝas en la ĉambron. Vi- 
dante lin, jam rideto aperas ĉe la lipoj. Stranga hometo kun laŭ- 
mode tonditaj lipharoj, laŭmode maldensa harornamo sur la 
terglobgranda kapo kaj laŭmoda nazumo sur la pinta nazeto. Li 
hejmece lokigas sin al mia skribotablo. Komence mi pensas, ke 
li hazarde venis al mi kaj tiu ĉi vizito koncernas ne min, sed la 
faman psiĥiatron en tnia najbareco, ĉar tiu kutimas kuraci si- 
milaspektajn pacientojn. Mia gasto, kvazaŭ divenante la pensojn, 
laŭte, iom moke ekridas pri rni kaj pri miaj konslernitaj geami- 
koj, kiuj estas frapitaj de la neatendita vizito. Li ne embarasi-ĝ- 
as, sed alparolas nin : ........ kaj nun bonvolu aŭskulti ...“ Mi
ne scias kial, sed senprokaste tnia atento turnas sin al li. Post 
la unuaj vortoj la ĝojo pri rekono regas min kaj mi aklame sa- 
lutas lin, mian spritan amikon, la psiĥiatron, kiu bonvolis viziti 
min, la pacienton. Li ĉirkaŭrigardas, ne plaĉas al li la griza unu- 
lono de la ĉambro, nek la polvokovritaj fenestrokurtenoj baran- 
laj la vojon de la sunlumo. Li ne estas kontenta pri la palaj van- 
goj, zorgplugitaj fruntoj de la ĉeestantoj. Li komencas paroli, 
ŝerci, doni konsilojn, rakonti bagatelaĵojn, iom sarkasme aludi 
je niaj vundeblaj flankoj, sed mirinde, dum liu ĉi neatendita 
vizito iom post iom lacaj, nigraj papilioj flugas for el la ĉambro; 
lra la kurlenoj ŝtelas sin petolaj sunradioj, la sulkoj glatiĝas siti 
la fruntoj kaj mi vidas, ke la vireto mirakle plenkreskas, fariĝas 
suverena, estras min kaj ĉiujn, kiuj aŭskultas lin. Lin aŭdanto 
ni forgesas la tagajn zorgojn kaj volonte cedas al lia Gaja Muzo 
kiu tiklas nin je rido, ridego. Stranga psiĥiatro eslas Raymond 
Schsvartz, kiu per sia plumlanco ofte dorne karesas, sed ne por 
ofendi, nur por vipeti la inertajn nervojn. Li estas bona psiĥiatro. 
ĉar li alportas bonhumoron, konsolan ridon kaj tute ne gravas 
por li, ke la pacientoj estas aŭ ne eslas dankemaj. Ne gravas la 
opinio de la klaĉulino, „ke la aŭtoro eslas..."; ne gravas la se- 
vera kritiko de prudaj okulturnantoj; ne gravas la recenzo de 
plenblovita redaktoro, ĉar ĉiuj senescepte en si mem estas devi- 
gataj rekoni Ia talenton, la lertecon de la psiĥiatro, kiu donas en 
la buŝon de „normalulo“ konsilon kaj per tio eĉ kritikon pri sia 
verko: „Gaudeamus igitur."

Mi estas konvinkita pri la certa sukceso, kiu ebligos la bal- 
daŭan duan eldonon, ĉar la trafaj vortludoj, bonegaj rimoj, spri- 
laj rakontetoj ne povas forsoni sen efiko. Ni ne devas rekomen- 
di la libron, ĉar ĝi ne bezonas tion, havanta aŭtoron, kies nonio 
jam anticipis la aperon de lia verko. Jobo.

BUKEDO

kolekto de literaturajoj originalaj kaj tradukitaj de diversnaciaj 
aŭtoroj. Reviziita de Zanoni. ll.-a volumo. T. & H. Jung, Horrcm 
bei Kŭln, Germanujo. 1923. 78 paĝoj. Prezo nemontrita.

La dua kolekto estas same altnivela kiel la unua. Dank'al 
la eminenta stilisto Zanoni ĝi havas ĝenerale bonan impreson. 
Lia delikata gusto efike prezentas veran „bukedon" al la legan- 
toj. En tiu-ĉi ..Bukedo" proponas sin la plej malsamspecaj floroj 
kun pompa diverskoloreco. Ciu literaturajo laŭdas sian aŭtoron 
aŭ sian tradukinton. El la originaloj aparte estas menciindaj: la 
profundsenca ĉarma noveleto de Teo Jung „Du pinarboj", la 
frapante freŝa ,,Du deziroj" de N. Hohlov. En la noveleto „Kiain 
la luno brilas" Curt Balasus montras sian evoluantan talenton. 
Estas agrable legi la satirajn leterojn de E. Hevesi kaj la tragedi- 
finan skizon .,Paŝao Hasano" de St. Zivanovic. La stiloj estas ko- 
rektaj, individue distingeblaj kaj ni juĝas la libron tre taŭga 
eĉ por komencantoj, kiuj trovos en ĝi imitindajn frazkonstruojn. 
Vere, la serio estas daŭriginda. F. A.

Sub s ig_n o de Gaja Muzo
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JUS APERIS MONUMENTA VERKO EN ESPERANTO 

KATALUNA ANTOLOGIO 
116-I’aĜa volumo presita sur linpapero (bibliofila eldomo)

■ OMEGA PRESO KAJ FORTIKA B I A I> A Ĵ O.

Interesa studo pri la katalunaj lingvo kaj literaturo. Naŭ popolkantoj kun nielo- 
dioj. Pecoj el ok antikvaj aŭtoroj kaj pli ol 40 modernaj aŭtoroj reprezentitaj.

PROFITU LA OKAZOS POR KONATIGI KUS LA PRANEPOJ DE LA TROBADOROJ!

Prezo kun rekomendita poŝto enkulkulita: 2 dolaroj, 11 sisaj frankoj, 9 ŝilingoj kaj 15 pesetoj

MENDEBLA CE SRO EDUARD CAPDEVIL1, STR. CARDERS 2», BARCELONA (KATA LA NEJO)

ESPERANTAJ LIBROJ
(HUNGARAJ ELDONAJOJ)

K
La tragedio de Tliomo IMadach), simpla . . . 70.000

Luxa . . . .......................................................... 112.500

Luxabind ...   187.500

Morgaŭ matene (Karinthy).............................. 20.000

Kriminologio JVambĉry)............................. . . 20.000

Gvidlibro tra Arad (Czukor)....................... . 5 000

Gvidlibro de Pĉcs (Fejes) ................................................ 13.750

Esperanto Stenografio (Jaka!)......................... 3.750

Miskotc kaj ĝia ĉirkaŭaĵo (Kŭnig)................... 8.750

La prauloj (Krudy)................................................ 3.750

La granda monato de Esperanto . . ... 3.750

La ŝtonpislisto, La bazaro brulas................... 3.750

Universala Vorlartabelo (Lombos)............. 3.750

llustrita Gvidlibro de Budapest (Nvtriaszv) . . 13.750

Elektitaj poemoj de Petoli............................... 8.750

Hungara Esperanto Vortareto (Schulz) .... 5.000

Tri Rakontoj............................................................ 5.000

Universala Unuiĝo....................................................21.250

Espcranto-Hungara vortaro (Tukaos)............. 28.750

Pro Esperanto (Varga).......................................... 3.750

Elementoj de la geometrio absoluta (Voros C.) . 33.750

Analitika geometria absoluta L (Voros C.) . . 67.500

Analitika geometrio absoluta II. (Voros C.) . . 67.500

Porĉiama Kalendaro (Torok).............................13.750

Hungara Esperantisto jarkolektoj 1909. 1910. po 21.250

La Viktimoj (Baghy).......................................... 25.000

Polgar, Esperanto nye.lvtan.............................. 28.750

Bano. Esperanto nyelvtan...................... 6.250

T6II1, Szdgy6ksz6tar ....   10.000

Robicsek, Esperanto Rulos.............................. 5.000

Hungara Ŝlosilo (Cefeĉ).................................... 2.000

Mesterseges vilagnyelv (F. Boda)................... 8.000

POR VENDISTOJ RABATO l
La prezoj esta® montritaj en hungaraj kronoj.

LUDOVIKO KOKAI
Esperanto librovendisto kaj eldonisto, komisiito de la 

eldonajoj H. E Instituto
BUDAPEST IV, KAMMERMAYER KAROLY-STR. 3

ESPERAATAJ 6RAHI0F0A0ISK0J 
„unfiUAPHonE‘

1. Serio Literatura kaj Oratora.
Kvin diskoj du-flankaj kun enhavo el la paroladoj, 
prozo, kaj poezio de Dr-o L. L. Zamenhof kaj D-ro 
EdmondPrivat. Kun ĉiu diskaro estas sendata foliaro 
kun la presita teksto de la paroladoj, poemoj k. t. p.

2. Serio Instrua.
Dek kvin duflankaj diskoj. Prezentas kompletan kur- 
son de Esperanto en tridek lecionoj, ĉiu leciono kon- 
sistas el serio de la ĉiutaga vivo kaj specimena in- 
terparolo pri sama temo. Belega lernolibro akom- 
panas ĉiun diskaron. En ĝi troviĝas apud la teksto la 
lecionoj, tridek bildoj kun responda enhavo kaj 
seslingva vortaro. La lernolibro estas aparte haveb- 
la, kiel ankaŭ pli grandaj bildoj por uzado ĉe kursoj.

Ĉiuj Esperantaj diskoj parolitaj de Dro Edmond 
Privat. Tiu fakto garantias la purecon de la elparolo. 

Similaj kursoj estas preparitaj en la lingvoj ang- 
la, franca, germana, hispana, itala, afrikholanda.

Pri prezoj kaj pagokondiĉoj sin turni al 
la Tutmonda Disvenda Agentejo

THE ESPERANTO INSTITUTE LTO
WELWYN ĜARDEN CITY, HERTS, ANGLUJO

EKKOVI
la novan movadon de Oomoto, kiu celas venigi mondon 
morale unuigitan per Dia gvido, plenan je amo, kaj de- 
cide kompletigi la reformon kaj rekonstruon de la mondo.

..OOMOTO"
monata, Esperanta gazeto vin kompleze gvidos al la elkla- 
riĝo de tiu grava movado. — Senpagan specimenon postulu 
de la oficejo Jara abono 2.40 Jenoj, 4.80 Sv. Fr. kaj 
ĉiu egalvaloro. La abonmono estu sendata nepre per 
poŝta mandato aŭ internacia respondkupono. Skribu la 

adreson legeble.

OOMOTO PROPAGANDO OFICEJO 
KAMEOKA, KIOTO-FU JAPANUJO

Globus presartinstttuto A. S., Budapest. Direktoro de presejo : M. Havas



RAV.MOND SCHNVARTZ: VERDKATA TESTAMENTO 

/2/ paĝoj. Prezo (inkluzive afranko) 10 /r. /rankoj, 2 sv. /ran- 
koj, aŭ egalvaloro. Centra Esperantista Librejo, 51, rue cie Clichg, 
Paris IX. — Esperantista Presejo, J. Solsona, 9, rue Balle. 

Paris, /926.
Iu frapetas ĉe la pordo. Surprize rni vidas, ke vireto, raj- 

danta sur lerneja terglobo, elegante ruliĝas en la ĉambron. Vi- 
dante lin, jam rideto aperas ĉe la lipoj. Stranga hometo kun laŭ- 
mode tonditaj lipharoj, laŭmode maldensa harornamo sur la 
terglobgranda kapo kaj laŭmoda nazumo sur la pinta nazeto. I.i 
hejmece lokigas sin al mia skribotablo. Komence mi pensas, ke 
li hazarde venis al mi kaj tiu ĉi vizito koncernas ne min, sed la 
faman psihiatron en mia najbareco, ĉar tiu kutimas kuraci si- 
milaspektajn pacientojn. Mia gasto, kvazaŭ divenante la pensojn, 
laŭte, iom moke ekridas pri mi kaj pri miaj konsternitaj geaini- 
koj, kiuj estas frapitaj de la neatendita vizito. Li ne embarasrĝ- 
as, sed alparolas nin : ,.... kaj nun bonvolu aŭskulti...“ Mi 
ne scias kial, sed senprokaste mia atento turnas sin al li. Post 
la unuaj vortoj la ĝojo pri rekono regas min kaj ini aklame sa- 
lulas lin, mian spritan amikon, la psihiatron, kiu bonvolis viziti 
min, la pacienton. Li ĉirkaŭrigardas, ne plaĉas al li la griza unu- 
lono de la ĉambro, nek la polvokovritaj fenestrokurtenoj baran- 
laj la vojon de la sunlumo. Li ne eslas kontenta pri la palaj van- 
goj, zorgplugitaj fruntoj de la ĉeestantoj. Li komencas paroli, 
ŝerci, doni konsilojn, rakonti bagatelaĵojn, iom sarkasme aludi 
je niaj vundeblaj flankoj, sed mirinde, dum liu ĉi neatendita 
vizito iom post iom lacaj, nigraj papilioj flugas for el la ĉambro; 
tra la kurlenoj ŝtelas sin petolaj sunradioj, la sulkoj glatiĝas sui 
la fruntoj kaj mi vidas, ke la vireto mirakle plenkreskas, fariĝas 
suverena, estras min kaj ĉiujn, kiuj aŭskultas lin. Lin aŭdanle 
ni forgesas la lagajn zorgojn kaj volonte cedas al lia Gaja Muzo 
kiu tiklas nin je rido, ridego. Stranga psifiiatro estas Raymond 
Schsvarlz, kiu per sia plumlanco ofte dorne karesas, sed ne por 
ofendi, nur por vipeti la inertajn nervojn. Li eslas bona psifiiatro. 
ĉar li alportas bonhumoron, konsolan ridon kaj tute ne gravas 
por li, ke la pacientoj estas aŭ ne estas dankemaj. Ne gravas la 
opinio de la klaĉulino, „ke la aŭtoro estas..."; ne gravas la se- 
vera kritiko de prudaj okullurnantoj; ne gravas la recenzo de 
plenblovita redaktoro, ĉar ĉiuj senescepte en si mem estas devi- 
gataj rekoni la talenton, la lertecon de la psifiiatro, kiu donas en 
la buŝon de ..normalulo" konsilon kaj per lio eĉ kritikon pri sia 

verko: ..Gaudeamus igitur.“
Mi estas konvinkita pri la certa sukceso, kiu ebligos la bal- 

daŭan duan eldonon, ĉar la trafaj vortludoj, bonegaj rimoj, spri- 
taj rakontetoj ne povas forsoni sen eliko. Ni ne devas rekomen- 
di la libron, ĉar ĝi ne bezonas lion, havanta aŭtoron, kies nomo 
jam anticipis la aperon de lia verko. Jobo.

BUKEDO

kolekto de literaturajoj originalaj kaj tradukitaj de diversnaciaj 
aŭtoroj. Reviziita de Zano ni. II.-a volumo. T. & H. Jung, Horrem 
bei Kdln, Germanujo. 1923. 18 paĝoj. Prezo nemontrita.

La dua kolekto estas same altnivela kiel la unua. Dank'al 
la eminenta stilisto Zanoni ĝi havas ĝenerale bonan impreson. 
Lia delikata gusto efike prezentas veran ..bukedon" al la legan- 
loj. En tiu-ĉi ..Bukedo" proponas sin la plej malsamspecaj floroj 
kun pompa diverskoloreco. Ciu literaturajo laŭdas sian aŭtoron 
aŭ sian tradukinton. El la originaloj aparte estas menciindaj: la 
profundsenca ĉarma noveleto de Teo Jung „Du pinarboj", la 
frapante freŝa „Du deziroj" de N. Hohlov. En la noveleto ..Kiam 
la luno brilas" Curt Balasus montras sian evoluantan talenton. 
Estas agrable legi la satirajn leterojn de E. Hevesi kaj la tragedi- 
finan skizon „Paŝao Hasano" de Si. Zivanovic. La stiloj eslas ko- 
reklaj, individue distingeblaj kaj ni juĝas la libron tre taŭga 
eĉ por komencantoj, kiuj trovos en ĝi imitindajn frazkonstruojn. 
Vere, la serio estas daŭriginda. F■ ii-
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ESPERANTAJ LIBROJ
(HUNGARAJ ELDONAJOJ)

K

La tragedio de ritorno iMadach), simpla . . . 70.00(1

Luxa .......................................................................... 112.500

Luxabir.<l . . . ........................................ 1N7.5OO

Morgaŭ malene (Karinthy).............................. 20.000

Kriminologio (Vamberv)............................. . . 20.000

Gvidlibro tra Arad (Czukor)....................... . 5 000

Gvidlibro de Pecs (Fejes) ................................................13.750

Esperanto Stenografio (Jakab......................... 3.750

Miskolc kaj ĝia ĉirkaŭaĵo (Konigi................... «.750

La prauloj (Krudy)............................................... 3.750

La granda monato de Esperanto . . ... 3.750

La ŝlonpistislo, La bazaro brulas................... 3.750

Universala Vortartabelo (Lombos)............. 3.750

ilustrita Gvidlibro de Budapest (Nvuliiszvl . . 13.750

Elektitaj poemoj de Petoli.............................. 3.750

Hungara Esperanto Vortareto (Sehalz) .... 5.000

Tri Rakontoj........................................................... 5.000

Universala Unuiĝo................................................... 21.250

Esperanto-Hungara vortaro (Taksie»)................ 23.750

Pro Esperanto (Varga)......................................... 3.750

Elementoj de la geometrio absoluta (Voros C.) . 33.750

Analitika geometria absoluta I. (Voros C.) . . 67.500

Analitika geometrio absoluta II. (Voros C.) . . 67.500

Porĉiama Kalendaro (Torok)............................13.750

Hungara Esperantisto jarkolektoj 1909. 1910. po 21.250

La Viktimoj l Baghv).............................................. 25.000

Polgsir, Esperanto njre.lvtan.............................. 28.750

Banŭ, Esperanto nyelvlan.................................. 6.250

T6th, Sz6gyoksz6tar ....  10.000

Robicsek. Esperanto kulcs.............................. 5.000
Hungara Ŝlosilo iCefeĉ)................................... 2.000

Mesterseges vilagnvclv (F. Boda).................. «.OOO

POR VENDISTOJ RABATO l
La prezoj estas montritaj en hungaraj kronoj.

LUDOVIKO KĈJKAI
Esperanto librovendisto kaj eldonisto, komisiito de la 

eldonajoj H. E Instituto
BUDAPEST IV, KAMMERMAYER KAROLY-STR. 3

ESPERARTAJ fiRAIROFORDISHOJ 
„LinfiUAPHOnE“

1. Serlo Literatura kaj Oratora.
Kvin diskoj du-flankaj kun enhavo el la paroladoj, 
prozo, kai poezio de Dr-o L. L. Zamenhof kaj D-ro 
Edmond Privat. Kun ĉiu diskaro estas sendata foliaro 
kun la presita teksto de la paroladoj, poemoj k. t. p.

2. Serio Instrua.
Dek kvin duflankaj diskoj. Prezentas kompletan kur- 
son deEsperanto en tridek lecionoj. Ciu leciono kon- 
sistas el serio de la ĉiutaga vivo kaj specimena in- 
terparolo pri sama temo. Belega lernolibro akom- 
panas ĉiun diskaron. En ĝi troviĝas apud la teksto la 
lecionoj, tridek bildoj kun responda enhavo kaj 
seslingva vortaro. La lernolibro estas aparte haveb- 
la, kiel ankaŭ pli grandaj bildoj por uzado ĉe kursoj.

Ciuj Esperantaj diskoj parolitaj de Dro Edmond 
Privat. Tiu fakto garantias la purecon de la elparolo. 

Similaj kursoj estas preparitaj en la lingvoj ang- 
la, franca, germana, hispana, itala, afrikholanda.

Pri prezoj kaj pagokondiĉoj sin turni al 
la Tutmonda Disvenda Agentejo
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EKKONU
la novan movadon de Oomoto, kiu celas venigi mondon 
morale unuigitan per Dia gvido, plenan je amo, kaj de- 
cide kompletigi la reformon kaj rekonstruon de la mondo.

..OO U OTO"
monata, Esperanta gazeto vin kompleze gvidos al la elkla- 
riĝo de tiu grava movado. — Senpagan specimenon postulu 
de la oficejo Jara abono 2.40 Jenoj, 4.80 Sv. Fr. kaj 
ĉiu egalvaloro. La abonmono estu sendata nepre per 
poŝta mandato aŭ internacia respondkupono. Skribu la 

adreson legeble.

OOMOTO PROPAGANDO OFICEJO 
KAMFORA, KIOTO-FU JAPANUJO
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